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Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 11
Заглавие

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на изискванията за 
акредитация и наблюдение на пазара 
във връзка с пускането на продукти на 
пазара 

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на изискванията за 
наблюдение на пазара във връзка с 
пускането на продукти на пазара 

(Хоризонтално изменение. Ако се приеме, 
всички разпоредби в целия текст, 
свързани с акредитацията ще трябва да 
се заличат, например заличаване на член 
1, параграф 1, член 2, параграфи 10 и 11, 
членове 3-12, член 27, член 28, параграф 
1, букви a) и б), член 28, параграф 2, член 
3, параграф 1, буква a), член 31, 
параграфи 2 и 4, член 35 и Съображения 
6-20 и 33-35, и изменение на член 28 в), е), 
ж), член 32, параграф 1 и 2, и 
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Съображения 1, 3, 32, 36 и 38).

Or. en

Обосновка

The Regulation is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize it by adding requirements on 
accreditation for bodies performing conformity assessment. This is "perfecting a mistake" 
instead of correcting it, as the new approach has failed to provide the necessary level of 
protection e.g. with regard to safety of toys or medical devices or packaging waste. The 
proposal should be limited to requirements for the surveillance of the marketing of products, 
leaving the way for a proper review of the new approach.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 12
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално членове 95 и 133 от него,

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 95 от него,

Or. en

Обосновка

A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis 
should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues 
several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is 
not the case here.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 13
Съображение 24

(24) Сътрудничество на компетентните 
органи на национално и на трансгранично 
равнище при обмяна на информация, 
разследване на нарушения и 
предприемане на действие за тяхното 
спиране е от съществено значение за 
защитата на здравето и безопасността и за 
гарантиране нормалното функциониране 

(24) Сътрудничество на компетентните 
органи на национално и на трансгранично 
равнище при обмяна на информация, 
разследване на нарушения и 
предприемане на действие за тяхното 
спиране, още преди пускането на пазара 
на опасни продукти, чрез увеличаване 
на тяхното идентифициране най-вече 
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на вътрешния пазар. в морските пристанища, където са 
концентрирани близо 90% от 
продуктите, внасяни в Европейския 
съюз, е от съществено значение за 
защитата на здравето и безопасността и за 
гарантиране нормалното функциониране 
на вътрешния пазар. 

Or. fr

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 14
Съображение30 a (ново)

(30 а) Необходимо е държавите-членки 
да осигурят подходящи правни 
средства за защита преди 
съответните съдебни органи, по 
отношение на мерки, взети от 
компетентни органи, които 
ограничават пускането на продукт на 
пазара или изискват неговото 
изтегляне или изземване.

Or. en

Обосновка

If a Member States asked a manufacturer to recall a product but the action was found to be 
incorrect, the economic operator needs to redress by Member States who initiated the action. 

This text is identical to Recital 37 of the General Product Safety Directive and, as such, is not 
a new or untried concept.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 15
Член 1, параграф 1

1. Настоящият регламент определя 
правилата за организация и 
функциониране на акредитацията на 
органи за оценка на съответствието, 
извършващи оценка на вещество, 

1. Настоящият регламент предвижда 
рамка за наблюдение на пазара и контрол 
върху продуктите от трети страни, за да 
гарантира, че веществата, препаратите и 
преработени продукти, които са предмет 
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препарат или друг продукт, независимо 
дали това вещество, препарат или 
продукт са претърпели преработка или 
не, и са предназначени за пускане на 
пазара на Общността.
Той също така предвижда рамка за 
наблюдение на пазара и контрол върху 
продуктите от трети страни, за да 
гарантира, че веществата, препаратите и 
преработени продукти, които са предмет 
на законодателството на Общността, 
хармонизиращо условията за пускането 
на продукти на пазара, наричано по-
нататък „законодателство на Общността 
за хармонизация“, спазват високо ниво на 
защита на обществените интереси, като 
здраве и безопасност в общ смисъл, 
здравословни и безопасни условия на 
работното място, защита на 
потребителите, околната среда и 
безопасността.

на законодателството на Общността, 
хармонизиращо условията за пускането 
на продукти на пазара, наричано по-
нататък "законодателство на Общността 
за хармонизация", спазват високо ниво на 
защита на обществените интереси, като 
здраве и безопасност в общ смисъл, 
здравословни и безопасни условия на 
работното място, защита на 
потребителите, околната среда и 
безопасността.

Хоризонтално изменение. Ако се приеме, 
всички разпоредби в целия текст, 
свързани с акредиатацията ще трябва 
да се заличат, например заличаване на 
член 1, параграф 1, член 2, параграфи 10 
и 11, членове 3-12, член 27, член 28, 
параграф 1, букви a) и б), член 28, 
параграф 2, член 3, параграф 1, буква a), 
член 31, параграфи 2 и 4, член 35 и 
Съображения 6-20 и 33-35, и изменение 
на член 28 в), е), ж), член 32, параграф 1 
и 2, и Съображения 1, 3, 32, 36 и 38.

Or. en

Обосновка

The Regulation is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize it by adding requirements on 
accreditation. 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 limited 
to requirements for the surveillance of the marketing of products, leaving the way for a 
proper review of the new approach.
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Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 16
Член 2, точка (5)

(5) "дистрибутор" означава всяко 
физическо или юридическо лице в 
дистрибуторската верига, което предлага 
продукта на пазара;

(5) "дистрибутор" означава всяко 
физическо или юридическо лице в 
дистрибуторската верига, което предлага 
продукта на пазара, но не го пуска на 
пазара;

Or. en

Обосновка

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 17
Член 2, точка (11)

(11) „национален орган по акредитация“ 
означава единственият авторитетен 
орган в държава-членка, който има 
право, предоставено от правителството, 
да извършва акредитация;

(11) „национален орган по акредитация“ 
означава авторитетните органи в 
държава-членка, които имат право, 
предоставено от правителството, да 
извършват акредитация;.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu er-möglichen.
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Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение18
Член 2, точка (13 a) (нова)

(13 а) "влизане на пазара на 
Общността" означава представяне за 
митническо освобождаване.

Or. en

Обосновка

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 19
Член 2, точка (13 б) (нова)

 (13 б) "орган за оценка на 
съответствието" означава орган, 
извършващ дейности по оценяване на 
съответствието (обикновено това са 
лаборатории, органи за инспекция и 
органи, издаващи удостоверения).

Or. en

Обосновка

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.



AM\675640BG.doc 7/12 PE 392.078v01-00

BG

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 20
Член 2, точка (13 в) (нова)

(13 в) "оценка на съответствието" 
означава установяване на 
изпълнението на конкретно посочени 
изисквания, отнасящи се до определен 
продукт, процес, система, лице или 
орган.

Or. en

Обосновка

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 21
Член 4, параграф 1, алинея 1 a (нова)

В държави-членки с федеративно 
устройство може да бъде създаден 
допълнителен орган по акредитация,  с 
цел запазване на федеративните 
компетентности. В този случай двата 
органа по акредитация следва да 
изградят сътрудничество, основано на 
доверие.

Or. de

Обосновка

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.
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Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 22
Член 4, параграф 6

6. Националният орган по акредитация 
работи с нестопанска цел. Той не може да 
предлага или извършва каквито и да било 
дейности или услуги, които се 
предоставят от органите за оценка на 
съответствието, както и не може да 
предлага консултантски услуги.

6. Националният орган по акредитация 
работи с нестопанска цел. Той не може да 
предлага или извършва каквито и да било 
дейности или услуги, които се 
предоставят от органите за оценка на 
съответствието, както и не може да 
предлага консултантски услуги, нито да 
притежава дялово участие в органите 
за оценка на съответствието.

Or. en

Обосновка

In order for the accreditation body to be fully independent of all conformity assessment 
bodies it is responsible for (some of which may act as Notified Bodies) it is necessary to 
ensure not only functional barriers within one company, but also true independence so as to 
avoid any possible concerns regarding conflict or confusion of interest: thus it is necessary to 
ensure financial separation.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 23
Член 5, параграф 2

2. Националният орган по акредитация
наблюдава всеки орган за оценка на 
съответствието, на който е издал
сертификат за акредитация.

2. Националните органи по акредитация
наблюдават всеки орган за оценка на 
съответствието, на който са издали
сертификат за акредитация.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
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Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 24
Член 5, параграф 3

3. Когато националният орган по 
акредитация констатира, че органът за 
оценка на съответствието, който е 
получил сертификат за акредитация, не е 
вече компетентен да извършва 
специфична дейност по оценка на 
съответствието или извършва сериозно 
нарушение на задълженията си, 
националният орган по акредитация
взема всички подходящи мерки, за да 
ограничи, прекрати или отнеме неговия 
сертификат за акредитация.

3. Когато националните органи по 
акредитация констатират, че органът 
за оценка на съответствието, който е 
получил сертификат за акредитация, не е 
вече компетентен да извършва 
специфична дейност по оценка на 
съответствието или извършва сериозно 
нарушение на задълженията си, 
националните органи по акредитация
вземат всички подходящи мерки, за да 
ограничат, прекратят или отнемат
неговия сертификат за акредитация.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 25
Член 6, параграф 1, алинея 1

1. Органът за оценка на съответствието 
трябва да подаде заявление за 
акредитация в националния орган по 
акредитация на държавата-членка, в 
която е създаден или в националния 
орган по акредитация, до чиито услуги 

1. Органът за оценка на съответствието 
трябва да подаде заявление за 
акредитация в националните органи по 
акредитация на държавата-членка, в 
която е създаден или в националните
органи по акредитация, до чиито услуги 
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държавата-членка се е позовала съгласно 
член 4, параграф 2.

държавата-членка се е позовала съгласно 
член 4, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 26
Член 6, параграф 1, алинея 2, буква a)

a) когато държава-членка, в която е 
създаден органът за оценка на 
съответствието, реши, че няма да създава 
такъв орган и не е прибягнала до 
услугите на национален орган по 
акредитация на друга държава-членка 
съгласно член 4, параграф 2;

a) когато държава-членка, в която е 
създаден органът за оценка на 
съответствието, реши, че няма да създава 
такива органи и не е прибягнала до 
услугите на национални органи по 
акредитация на друга държава-членка 
съгласно член 4, параграф 2;

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.
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Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 27
Член 8, параграф 2 a (нов)

2a. Националните органи по 
акредитация следва да разполагат с 
процедури за обжалване, за да осигурят 
на икономическите оператори правни 
средства за защита в случаи, където 
те могат да докажат, че съответният 
орган по акредитиране не разполага с 
минимума на изискваните умения или 
компетенции.

Or. en

Обосновка

The existing proposal provides for a procedure whereby Member States are required to 
monitor their national accreditation bodies at regular intervals and thus the general public 
interest is protected.  However, the actions of national accreditation bodies, and the bodies 
they accredit, have a direct impact on economic operators and so they too should have an 
explicit means of redress.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 28
Член 19, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички предприети мерки съгласно 
съответното законодателство на 
Общността за хармонизация, с цел 
забрана или ограничение на предлагането 
на продукт, оттеглянето или изземването 
му от пазара, отразяват точно 
основанието, на което са базирани.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички предприети мерки съгласно 
съответното законодателство на 
Общността за хармонизация и принципа 
на пропорционалността, с цел забрана 
или ограничение на предлагането на 
продукт, оттеглянето или изземването му 
от пазара, отразяват точно основанието, 
на което са базирани.

Or. en

Обосновка

Article 19(1) contains a number of possible market interventions that could be taken by 
authorities and the economic consequences resulting from each of these will have varying 
consequences for economic operators.  In line with the general provisions of Community law, 
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the level of market intervention should be proportionate to the level of risk for the public.  
Provisions with similar effect are already contained within the General Product Safety 
Directive.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 29
Член 35, параграф 2

2. Когато в държава-членка акредитация 
не се извършва от един единствен 
национален орган по акредитиране и 
когато държава-членка възнамерява да 
продължи да извършва акредитация, тя 
извършва необходимите структурни 
адаптации с цел да създаде единствен 
национален орган по акредитация най-
късно до 1 януари 2010 г.

2. Когато в държава-членка акредитация 
не се извършва от един единствен 
национален орган по акредитиране и 
когато държава-членка възнамерява да 
продължи да извършва акредитация, тя 
извършва необходимите структурни 
адаптации с цел да създаде единствен, 
респ. допълнителен съгласно член 4, 
параграф 1, алинея 1 национален орган
по акредитация най-късно до 1 януари 
2014 г.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1. 

Zudem muss die Übergangsfrist für die erforderlichen rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Umsetzungsmaßnahmen verlängert werden. Insbesondere in Ländern 
mit komplexen Akkreditierungssystemen sind diese Änderungen nicht bis 2010 zu realisieren 
und deshalb sollte die Frist bis 2014 verlängert werden.


