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Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 1
Параграф 1

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
призовава водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да 
предложи отхвърляне на предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

The Decision is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize and even give priority to it over 
classic legislation. Yet the new approach has failed to provide the necessary level of 
protection e.g. with regard to safety of toys or medical devices. In May 2006, Parliament 
called for strictly limiting the new approach to harmonising measures of a purely technical 
nature, given the problems of inadequate transparency and accountability of standardisation. 
Therefore, the proposal should be rejected.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента
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Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 2
Съображение 15

(15) Тъй като някои задачи могат да 
бъдат изпълнени само от производителя, 
необходимо е да се направи ясно 
разграничение между производителя и 
оператора надолу по дистрибуторската 
верига. Освен това, необходимо е да се 
направи ясно разграничение между 
вносителя и дистрибутора, тъй като 
вносителят вкарва продукти от трети 
страни на пазара на Общността.
Следователно, той трябва да гарантира 
съответствието на тези продукти с 
приложимите изисквания на 
Общността.

(15) Тъй като някои задачи могат да 
бъдат изпълнени само от производителя, 
необходимо е да се направи ясно 
разграничение между производителя и 
оператора надолу по дистрибуторската 
верига. Освен това, необходимо е да се 
направи ясно разграничение между 
вносителя и дистрибутора, тъй като 
вносителят внася продукти от трети 
страни в Общността. Следователно, той 
трябва да гарантира съответствието на 
тези продукти с приложимото
законодателство.

Or. de

Обосновка

Anpassung an den Wortlaut der Erwägung 14 und die Begriffsbestimmung von „Importeur“ 
in Artikel 2 der Verordnung (KOM(2007)0037).

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 3
Съображение 17

(17) Тъй като вносителите и 
дистрибуторите, стоят надолу във 
веригата, те не могат при обичайни 
условия да бъдат задължавани да 
гарантират съответствието на 
проектиране и производството на 
продукта с приложимите изисквания. 
Техните задължения , по отношение на 
съответствието на продуктите, трябва да 
бъдат ограничени до определени 
контролни мерки, за да се гарантира, че 
производителят е изпълнил задълженията 
си, такива като проверка, дали продуктът 

(17) Тъй като вносителите и 
дистрибуторите, стоят надолу във 
веригата, те не могат при обичайни 
условия да бъдат задължавани да 
гарантират съответствието на 
проектиране и производството на 
продукта с приложимите изисквания. 
Техните задължения , по отношение на 
съответствието на продуктите, трябва да 
бъдат ограничени до определени 
контролни мерки, за да се гарантира, че 
производителят е изпълнил задълженията 
си, такива като проверка, дали продуктът 
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има изискваната маркировка за 
съответствие и дали нужните документи 
са били представени. Въпреки това, 
очаква се и от вносителите и от 
дистрибуторите да действат 
внимателно по отношение на 
приложимите изисквания, когато 
пускат или предлагат продукти на 
пазара.

има изискваната маркировка за 
съответствие и дали нужните документи 
са били представени. Въпреки това, 
вносителите и дистрибуторите трябва да 
гарантират, че продуктите, които 
внасят в Общността или предлагат на 
пазара на Общността, са в 
съответствие с приложимото 
законодателство.

Or. de

Обосновка

Anpassung an den Wortlaut der Erwägung 14.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 4
Съображение 18а (ново)

(18а) Вносителите и дистрибуторите
не следва да внасят никакви промени 
във вътрешните елементи на
проектиране на един продукт, без да се 
консултират с производителя, тъй 
като по този начин би могло да се
повлияе на оценката на риска, и 
техническата документация и 
декларацията за съответствие на 
производителя биха загубили 
валидността си.

Or. de

Обосновка

Es ist möglich, dass Händler, um Zeit oder Geld zu sparen, die Produkte nicht an den 
Hersteller zurückschicken, damit dieser die notwendigen Änderungen vornimmt, sondern 
stattdessen versuchen, sie selbst zu verändern. Wenn man das Entwicklungskonzept des 
Produkts nicht kennt, könnten derartige Veränderungen den Betrieb von 
Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherheitsstromkreisen stören. Auf diese Weise könnte aus 
einem konformen, ungefährlichen elektrischen Gerät oder Elektrowerkzeug ein Produkt 
werden, das für seinen Benutzer eine ernste Gefahr darstellt. Daher sollte sich der Händler 
an den Hersteller wenden, wenn er Änderungen vorzunehmen beabsichtigt.
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Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 5
Съображение 34

(34) Съществуващата система следва да 
бъде допълнена от процедура, 
позволяваща на заинтересованите страни, 
да бъдат информирани относно 
предприетите мерки по отношение на 
продукти, представляващи риск за 
здравето или сигурността на лицата или 
за защитата на други обществени 
интереси. Тя позволява също така, на 
органите за наблюдение на пазара, в 
сътрудничество с съответните 
икономически оператори, да действат в 
по-ранен етап по отношение на такива 
продукти.

(34) Съществуващата система следва да 
бъде допълнена от процедура, 
позволяваща на заинтересованите страни, 
да бъдат информирани относно 
планираните мерки по отношение на 
продукти, представляващи риск за 
здравето или сигурността на лицата, за 
околната среда или за защитата на други 
обществени интереси. Тя позволява също 
така, на органите за наблюдение на 
пазара, в сътрудничество с съответните 
икономически оператори, да действат в 
по-ранен етап по отношение на такива 
продукти.

Or. de

Обосновка

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 6
Член 9, параграф 1

1. Когато пускат един продукт на пазара 
вносителите действат внимателно по 
отношение на приложимите 
изисквания.

1. Вносителите гарантират 
съответствието на продуктите, 
които пускат на пазара на Общността с
приложимото законодателство.

Or. de

Обосновка

Anpassung an den Wortlaut der Erwägungen 14-17. Die für die Importeure geltende
Verpflichtung, nur konforme Produkte in der EU in Verkehr zu bringen, sollte stärker
unterstrichen werden. Die Formulierung „gebührende Sorgfalt“ stellt eine zu vage
Umschreibung der Verpflichtung des Importeurs dar, sich zu vergewissern, dass der
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Hersteller außerhalb der EU eine ordnungsgemäße Risikobewertung durchgeführt hat.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 7
Член 31, параграф 2

2. Оценките на съответствието се 
осъществяват по пропорционален начин, 
като се избягват ненужните затруднения 
за икономическите оператори, по-
специално, като се взема под внимание 
размера на компаниите и съответната 
сложност на използваната за продуктите 
технология.

2. Оценките на съответствието се 
осъществяват по пропорционален начин, 
като се избягват ненужните затруднения 
за икономическите оператори, по-
специално, като се вземат под внимание 
размера на компаниите, съответната 
сложност на използваната за продуктите 
технология и въпросът дали продуктът 
е резултат от единично или серийно 
производство.

Or. de

Обосновка

Um unnötige Belastungen zu vermeiden, sollten bei der Durchführung der
Konformitätsverfahren andere Faktoren wie beispielsweise die Größe des Unternehmens, die 
relative Komplexität der bei den Produkten eingesetzten Technik und der Umstand, dass es 
sich um eine Serienfertigung handelt, berücksichtigt werden. Dies bedeutet auch zusätzliche 
Kosten für den Verbraucher.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 8
Член 35, параграф 1, алинея 1

1. Когато органите за наблюдение на 
пазара на една държава-членка 
предприемат действие съгласно член 18 
от Регламент (ЕО) № …[] или когато 
имат основателна причина да вярват, че 
един продукт попада в обхвата на … 
настоящия [акт], и представлява риск за 
здравето или сигурността на лица или за 
сигурността на други обществени 
интереси, попадащи в обхвата на 
настоящия … [акт], те трябва заедно със 
съответните икономически оператори да 

1. Когато органите за наблюдение на 
пазара на една държава-членка 
предприемат действие съгласно член 18 
от Регламент (ЕО) № …[] или когато 
имат основателна причина да вярват, че 
един продукт попада в обхвата на … 
настоящия [акт], и представлява риск за 
здравето или сигурността на лица, за 
околната среда или за защитата на 
други обществени интереси, попадащи в 
обхвата на настоящия … [акт], те трябва 
заедно със съответните икономическите 
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извършат оценка по отношение на 
засегнатия продукт, като покрият всички 
изисквания, предвидени в настоящия 
...[акт].

оператори да извършат оценка по 
отношение на засегнатия продукт, като 
покрият всички изисквания, предвидени в 
настоящия ...[акт].

Or. de

Обосновка

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 9
Член 35, параграф 5, буква а)

а) невъзможност продукта да покрие 
изискванията свързани със здравето или 
сигурността на лица или на други 
свързани с защитата на обществените 
интереси, посочени в настоящия …. [акт].

а) невъзможност продукта да покрие 
изискванията свързани със здравето или 
сигурността на лица, с околната среда
или за защитата на други обществени
интереси, посочени в настоящия …. [акт].

Or. de

Обосновка

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 10
Член 37, Заглавие

Съответстващи продукти, които 
представляват риск за здравето и 
безопасността

Съответстващи продукти, които 
представляват риск за околната среда,
здравето и безопасността

Or. de
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Обосновка

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 11
Приложение 1 - Модул А, точка 5 а (нова)

5а. Вносител
Вносителите държат на 
разположение екземпляр от ЕО
декларацията за съответствие за 
органите по наблюдение на пазара и 
гарантират, че техническата 
документация може да бъде 
предоставена на разположение при 
поискване от тези органи. 

Хоризонтално изменение, което важи за
всички изброени по-долу модули:

Приложение I – Модул A точка 5 a (нова)
Приложение I – Модул A1 точка 6 a
(нова)
Приложение I – Модул A2 точка 6 a
(нова)
Приложение I – Модул В точка 4 a (нова)
Приложение I – Модул В1 точка 5 a
(нова)
Приложение I – Модул В2 точка 5 a
(нова)
Приложение I – Модул Г точка 8 a
(нова)
Приложение I – Модул Г1 точка 10 a
(нова)
Приложение I – Модул Д точка 8 a
(нова)
Приложение I – Модул Д1 точка 10 a
(нова)
Приложение I – Модул Е точка 8 a
(нова)
Приложение I – Модул Е1 точка 9 a
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(нова)
Приложение I – Модул Ж точка 6 a
(нова)
Приложение I – Модул З точка 8 a (нова)
Приложение I – Модул З1 точка 8 a
(нова)

Or. de

Обосновка

Jeder Wirtschaftsakteur, der Produkte auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt, sollte 
für die Konformität dieser Produkte haften. Nur der Hersteller kann die technischen 
Unterlagen erstellen und anpassen. Handelt es sich jedoch um einen außerhalb der EU 
ansässigen Hersteller ohne Vertreter in der EU, haben die Behörden keine Möglichkeit, sich 
Zugang zu den betreffenden Unterlagen zu verschaffen, was die Durchsetzung erschwert. 
Daher sollte der Importeur in Übereinstimmung mit Artikel 7 dafür verantwortlich sein, dass 
diese Unterlagen für die Vollzugsbehörden bereitgehalten werden


