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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda и Jill Evans

Изменение 1
Позоваване 3a (ново)

- като взе предвид резолюцията си от 26 септември 2007 г. относно 
безопасността на продуктите и по-специално детските играчки 1,

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 2
Съображение A

A. като има предвид, че полът, възрастта, доходите, образователното 
равнище, етническият произход или начините на потребление са фактори, 
които диференцират потребителите и следователно следва да се вземат 
под внимание в рамките на националната и общностната политика за 
защита на потребителите,

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0412.



PE398.696v01-00 2/9 AM\701169BG.doc

BG

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 3
Съображение Б

Б. като има предвид, че в една съвременна стратегия за политика за защита на 
потребителите трябва да се отчитат социалните промени, като например новата 
възрастова структура, нарастващата по значение роля на жените и участието 
на децата в потребителското общество, интегрирането на етнически 
малцинства, еволюцията на жизнените равнища, както и икономическите, 
екологични и технически промени в обществото,

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 4
Съображение В

В. като има предвид, че при развиването и продължаването на политиката следва 
да бъде по-добре застъпено балансираното участие на жени и мъже, млади и 
възрастни хора, дори хора в много напреднала възраст, и особено жени, 
както и културни/етнически малцинства,

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 5
Съображение В

В. като има предвид, че, за да се гарантира определянето на подходящи мерки 
за защита на потребителите, при развиването и продължаването на 
политиката за защита на потребителите следва да бъде по-добре застъпено 
балансираното участие на жени и мъже, млади и възрастни хора и културни или 
етнически малцинства,

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 6
Съображение Г

Г. като има предвид, че по отношение на безопасността и защитата на 
потребителите жените, мъжете и децата са различно изложени и податливи на 
въздействието на определени продукти като химически или лекарствени 
продукти и че с оглед по-доброто идентифициране на "рисковите" продукти 
са необходими най-задълбочени изследвания; като има предвид, че въпреки 
това биологичните фактори не са единствената причина за различната уязвимост 
на жените спрямо някои видове продукти, тъй като социални фактори като 
естеството на трудовата заетост също оказват влияние,

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 7
Съображение Гa (ново)

Гa. като има предвид, че политиката за защита на потребителите следва да 
обхваща покупката и продажбата не само на продукти, но и на услуги, 
предоставяни от публичния или частния сектор, и следва да осигурява 
подходяща защита в тази област на уязвимите потребители като жени, 
възрастни хора и социални групи в неравностойно положение, които най-
често са жертви на недобросъвестни доставчици на услуги,

Or. fr

Изменение, внесено от Pia Elda Locatelli

Изменение 8
Съображение Гa (ново)

Гa. като има предвид, че при формулирането на лекарствени продукти не се 
прилага специфична основаваща се на пола фармакология; че едва 20% от 
подлаганите на изпитване пациенти по време на разработването на нов 
лекарствен продукт са жени; че, ако определен лекарствен продукт не бъде 
конкретно изпитан върху жени, би могъл да се окаже неефикасен за тях и е 
възможно да не бъдат установени съответните му странични ефекти,

Or. it
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 9
Параграф 1

1. отново изтъква значението на измерението, свързано с равенството между 
половете, като неразделна част на политиката за защита на потребителите и 
изисква от Комисията редовно да информира комисията по правата на 
жените и равенството между половете за постигнатия напредък в тази 
област;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 10
Параграф 3

3. настоятелно призовава Комисията и Европейската мрежа от центрове за 
потребители, при работата им по информиране и образоване на потребителите, 
винаги да вземат под внимание перспективата, свързана с равенството между 
половете, възрастта и етническия произход, както и националните традиции;

Or. pl

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 11
Параграф 3

3. настоятелно призовава Комисията и Европейската мрежа от центрове за 
потребители, при работата им по информиране и образоване на потребителите, 
да обръщат особено внимание на най-уязвимите групи от потребители;

Or. sk
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Изменение 12
Параграф 3a (нов)

3a. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат всички 
необходими законодателни и административни действия, за да 
гарантират, че потребителските стоки, които се предлагат на пазара в 
ЕС, не излагат на риск здравето и безопасността на потребителите, и 
особено на жените и децата;

Or. en

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 13
Параграф 5

5. отново призовава при формулирането на политиката за защита на потребителите 
да се обръща особено внимание на най-уязвимите групи от потребители;

Or. sk

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 14
Параграф 5

5. отново призовава при формулирането на политиката за защита на потребителите 
да се обръща повече внимание на целеви групи като жени, млади и възрастни 
хора, етнически малцинства и социални групи в неравностойно положение;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 15
Параграф 5

5. отново призовава при формулирането на политиката за защита на потребителите 
по-добре да се вземат предвид целеви групи като жени, млади и възрастни хора, 
етнически малцинства, и особено жени имигранти, както и националните 
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традиции;

Or. pl

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 16
Параграф 6

6. за да се постигне по-добър баланс при формулирането на политика за защита на 
потребителите, приканва държавите-членки да насърчават 
сътрудничеството между националните институции и организациите на 
потребителите и да подкрепят проекти, насочени към по-добро 
информиране на потребителите, при които се обръща особено внимание на 
най-уязвимите групи от потребители;

Or. sk

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 17
Параграф 7

7. счита, че е важно да се засили участието на жени (заличаване) в потребителски 
организации, за да се постигне по-добър баланс при формулирането на политика 
за защита на потребителите;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 18
Параграф 7

7. призовава за провеждане на информационни кампании за повишаване на 
осведомеността на потребителите за продукти и практики, които са вредни по 
време на бременност, по-конкретно тютюнопушене, в т.ч. пасивно 
тютюнопушене, и употреба на алкохол, както и други потребителски стоки като 
лекарствени или химически продукти, които създават рискове за здравето при 
употреба или използване по време на бременност; приканва Комисията да 
насърчава производителите ясно да посочват тези рискове върху 
опаковките на въпросните продукти, така че да се гарантира 
достатъчната информираност на бременни жени;



AM\701169BG.doc 7/9 PE398.696v01-00

BG

Or. fr

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 19
Параграф 7

7. счита, че информационните кампании следва да са насочени към повишаване 
на осведомеността на потребителите за продукти и практики, които са вредни по 
време на бременност, по-конкретно тютюнопушене, в т.ч. пасивно 
тютюнопушене, и употреба на алкохол, както и други потребителски стоки, 
които създават рискове за здравето при употреба по време на бременност;

Or. sk

Изменение, внесено от Pia Elda Locatelli

Изменение 20
Параграф 7

7. призовава за провеждане на информационни кампании за повишаване на 
осведомеността на потребителите за продукти и практики, които са вредни по 
време на бременност, по-конкретно тютюнопушене, в т.ч. пасивно 
тютюнопушене, и употреба на алкохол, както и други потребителски стоки, 
които създават рискове за здравето при употреба по време на бременност; 
настоятелно приканва европейските институции, по-конкретно 
Европейската агенция по лекарствата, националните агенции по 
лекарствата и организациите на потребителите да се намесят във 
фармацевтичната промишленост и нейните организации, като поискат 
при формулирането на лекарствени продукти, стари и нови, да се вземат 
под внимание произтичащите от пола различия между групите 
потребители;

Or. it

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 21
Параграф 7a (нов)

7a. приканва Комисията да популяризира сред предприятията използването на 
доброволни начала на нови технологии, и по-конкретно на интернет, като 
средство за предоставяне на информация за потребителите, по-конкретно 
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за уязвимите категории като жени, деца и възрастни хора, относно 
естеството и потенциалните рискове на определени продукти; 

Or. fr

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 22
Параграф 7a (нов)

7a. приканва Комисията по-внимателно да следи националните политики за 
защита на потребителите, така че всеки потребител да може да извършва 
покупки в цяла Европа, като се ползва с еднакво ефикасна защита във всяка 
държава-членка на Европейския съюз;

Or. sk

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 23
Параграф 7б (нов)

7б. предвид обстоятелството, че липсата на яснота в областта на 
потребителските договори и обезщетенията съставлява една от най-
важните пречки за развитието на вътрешния пазар на търговията на 
дребно, подкрепя Комисията в желанието й да установи типови договори, 
съдържащи едни и същи съществени елементи във всички държави-членки 
на Европейския съюз;

Or. sk

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 24
Параграф 7a (нов)

7a. счита, че следва да се обръща повече внимание на предлагането и пускането
на пазара на алкохолни продукти, в т.ч. продукти с ниско съдържание на 
алкохол, предназначени, наред с другото, за употреба от младежи, с оглед 
по-успешно решаване на въпросите, свързани с употребата на алкохол и 
намаляването на тази употреба, както и на въпросите, свързани със 
здравето и безопасността на потребителите; призовава Комисията да 
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представи критична оценка на начина, по който се предлагат на пазара 
алкохолни продукти, и да предложи мерки за постигане на по-добро 
равновесие между здраве и безопасност и потребителско поведение, особено 
по отношение на младежите;

Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Изменение 25
Параграф 7a (нов)

7a. призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да гарантират, че 
играчките, съставени от всякакви продукти, са безопасни за децата; 
призовава Комисията, при преразглеждането на директивата за играчките, 
да предложи безусловна забрана за използване на всякакви аромати, 
сенсибилизатори, вещества, нарушаващи ендокринната система, и 
вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за 
възпроизводството, както и силно токсични смеси;

Or. en


	701169bg.doc

