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основаващи се на принципите на
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Единният пазар е един от най-значимите постижения на нашето време. Това икономическо
пространство, в което е разрешено свободното движение на стоки, услуги, капитали и
работна ръка е своеобразна гаранция за просперитета на Европейския съюз в навечерието
на 21 век.
С оглед преодоляване на пречките пред свободното движение на стоки, Европейският съюз
разработи оригинални и новаторски по своя характер методи, измежду които
привилегировано място заемат концепциите за Нов подход, в който са формулирани
съществените изисквания към продуктите и за Глобален подход, в който са предвидени
процедури и модули за оценяване на съответствието. Общото между тези два взаимно
допълващи се подхода е, че те свеждат намесата на държавните органи до найнеобходимото и предоставят на производителите пълната свобода при изпълнението на
техните задълженията спрямо потребителите.
От 1987 година до този момент са приети около двайсетина директиви, основаващи се на
принципите на Новия и Глобалния подход, които поетапно влизат в сила. Известно е обаче,
че прилагането на всеки нов законодателен механизъм неизбежно поражда редица
въпроси. През 1994 година беше публикувано ръководство, целящо да даде отговор на
някои от тези въпроси. Понастоящем това ръководство е допълнено и актуализирано въз
основа на придобития опит.
Надяваме се, че настоящото ръководство ще бъде от полза за лицата, призовани да
изиграят важна икономическа роля на сцената на Единния пазар и в помощ на онези, чието
задължените е да ръководят и контролират пазара. Що се отнася до страните от Централна
и Източна Европа, кандидатстващи за членство в Европейския съюз настоящото
ръководство би било за тях ценно средство за прилагане на Новия и Глобалния подход,
както и за транспониране на директивите, основаващи се на тези два подхода. Надяваме
се, че това ръководство ще накара много други страни да осмислят принципите, заложени в
него и ще подтикне някои от тези страни да се придържат към подобни принципи.
Едно ръководство може в най-добрия случай само да представи накратко целите и обхвата
на директивите, които са упоменати в него, както и практическите последствия от тях. То
обаче не може да замени един юридически текст или да промени решенията на
законодателя. При все това то може да внесе яснота в даден законодателен акт, като
насочи вниманието върху начина, по който този акт се тълкува и прилага в Европейския
съюз, върху разпоредбите на Договора, учредяващ Европейската общност и върху
произтичащите от тези разпоредби закони на Общността, както и върху съдебната
практика на Европейския съд. В това отношение Европейската комисия е най-подходящата
институция за целта. По време на изготвянето на настоящото ръководство, беше проведено
обширно допитване, като получените мнения бяха внимателно проучени. Настоящото
ръководство бе предмет на дискусия, провела се при срещата на висши държавни
служители, по време на която са били обсъдени проблеми, свързани със стандартизацията
и оценяване на съответствието и е било одобрено публикуването на подобно ръководство.
Следователно настоящото ръководство може да бъде считано, доколкото това е възможно,
за израз на широк обществен консенсус. Разбира се, ръководството не може даде
окончателен отговор на всички възникнали въпроси, то трябва да бъде приемано чисто и
просто като официална позиция.
Настоящото ръководство е изготвено от Главната дирекция “Предприятията”, в тясно
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сътрудничество с други служби на Европейската комисия. При изготвянето на настоящото
ръководство финансова подкрепа оказаха също така и експерти и заинтересовани
групировки от държавите-членки. Бих искал да изкажа благодарност на всички, които взеха
участие в това начинание.
Магнус Леммел
Изпълняващ длъжността Директор на Главна дирекция “ Предприятия”
Септември, 1999
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Настоящото ръководство има за цел да допринесе за осмислянето на директивите,
основаващи се на принципите на Новия и Глобалния подход, както и за прилагането им по
един напълно хармонизиран начин в различните сектори и на територията на единния
пазар като цяло.
Предназначено за държавите-членки, настоящото ръководство е било изготвено, за да
послужи като наръчник и на други заинтересовани страни (като например професионални
сдружения, асоциации на потребители, органи по стандартизация, асоциации на
производители, износители, дистрибутори, органи за оценяване на съответствието,
синдикати), които искат да се запознаят с изискванията, целящи да гарантират свободното
движение на стоки, върху които има поставена СЕ маркировка и да осигурят висока степен
на защита на територията на Европейската общност.
Настоящото ръководство отразява сегашното състояние на нещата и представената в него
информация подлежи на по-нататъшни изменения.
От юридическа гледна точка само текстът на директивите може да бъде считан за
меродавен. Следователно, в случай че възникнат противоречия между разпоредбите на
дадена директива и съдържанието на настоящото ръководство, за приложим трябва да се
счита само текста на директивата. Тези евентуални различия могат да бъдат породени от
разлики в разпоредбите на една или друга директива, които не могат да бъдат детайлно
представени в ръководство.
Проблемите засегнати в настоящото ръководство, касаят пряко Новия и Глобалния подход.
Но има случаи, в които продуктите, които влизат в обхвата на директивите от Нов и
Глобален подход, трябва да отговарят и на други законови изисквания на Общността, които
не са представени в настоящото ръководство.
Информацията и препоръките, съдържащите се в настоящото ръководство, които са
предназначени за държавите-членки, могат да бъдат считани за приложими и по
отношение на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в качеството им на страни, подписали
Споразумението за Европейското икономическо пространство. Ето защо под термините
Общност и Единен пазар, трябва да разбираме съответно Европейско икономическо
пространство и пазар на Европейското икономическо пространство.
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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.

Концепция за Новия и Глобалния подход

Свободното движение на стоки е крайъгълният камък на Единния пазар.
Механизмите, които са необходими за постигането на тази цел се основават на
предотвратяването на новите пречки пред търговията, на взаимното признаване
и на техническото хармонизиране.
Новите пречки пред търговията, които са резултат от приемането на различаващи се
национални стандарти и технически регламенти, могат да бъдат предотвратени
1
благодарение на процедурите, установени с Директива 98/34/ЕС . Държавите-членки са
длъжни да уведомяват Комисията и останалите държави-членки за разработваните от тях
2
проекти на технически регламенти и стандарти . За да бъде избегнато приемането на
гореспоменатите проекти е установен период на изчакване, през който Комисията и
останалите държави-членки имат възможността да реагират адекватно. При отсъствие на
реакция през началния период на изчакване с продължителност три месеца, проектите на
техническите регламенти и стандарти могат да бъдат приети. Ако обаче съответният проект
породи възражения, то тогава се установява нов период на изчакване също с
продължителност три месеца. Обикновено периода на изчакване трае 12 месеца в
случаите, когато по този въпрос има предложение за изготвяне на директива. Въпреки това
може и да не се прибягва до период на изчакване, в случаите, когато дадена държавачленка е принудена да разработи и приеме в много кратки срокове технически регламент,
който има за цел да гарантира общественото здраве или защитата на растителните и
животински видове. Съгласно Директива 98/34/ЕС, Комисията след провеждането на
консултации с държавите-членки, може да покани европейските органи по стандартизация
да вземат участие в разработването на европейски стандарти.
Националното техническо законодателство влиза в обхвата на разпоредбите на член 28 и
член 30 от Договора за Европейската общност, които забраняват количествените
ограничения или мерките със сходен ефект. Съдебната практика на Европейския съд, и поконкретно Дело 120/78 (казусът Dijon), предоставя ключовите елементи на взаимното
признаване. Изводите, които могат да бъдат направени въз основа на гореспоменатото
съдебно дело са следните:
 продукти, които са законно произведени или пуснати на пазара в една страна, могат по
принцип да се движат свободно в Общността, при условие че отговарят на степента на
безопасност, изисквана от държавата-членка износител и че са пуснати в търговската
мрежа на страната износител;
 при отсъствие на съответни мерки на Общността, държавите-членки имат пълното
право да законодателстват на своя територия;
 пречките пред търговията, произтичащи от различията между националните
законодателства, могат да се приемат при условие, че взетите на национално ниво мерки:
• са необходими, за да бъдат изпълнени някои задължителни изисквания (като напр.
гарантиране на здравето и безопасността на потребителя, опазване на околната среда);
• обслужват законна цел, която оправдава факта, че тези мерки нарушават принципа на
свободното движение на стоките,
• могат да бъдат оправдани въз основа на тяхната законова цел и при условие че са
съизмерими с тези цели.
1

Директива 98/34/ЕС, която е консолидирана версия на Директива 83/189/ЕЕС и
измененията към нея, е изменена с Директива 98/48/ЕС.
2
Съгласно решение на Европейския съд неспазването на задължението за нотификация
прави невъзможно прилагането на съответните технически регламенти от частни лица
(Дело С-194/94).
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Ограниченията на свободното движение на продукти, които могат бъдат допуснати
съгласно член 28 и член 30 от Договора за Европейската общност, могат да бъдат
избегнати или предотвратени само и единствено чрез техническо хармонизиране на ниво
Общност. Първоначално хармонизирането на техническото законодателство протича доста
бавно, по две причини, а именно поради твърде техническия характер на
законодателството, имащо за цел да отговори на конкретните изискванията, свързани с
всяка една категория продукти и поради факта че директивите за техническо
хармонизиране са приемани с пълно единодушие от страна на Съвета.
За да бъде създаден единен пазар преди 31.12.1992 год. е било необходимо прилагането на
Нов подход в областта на законодателството, който да предвижда единствено установяване
на съществени изисквания от общ характер, ограничаване на намесата на държавните
органи до контрол преди пускането на продукта на пазара, осигуряване на качеството и
прилагането на други съвременни методи за оценяване на съответствието. Необходимо е
било и изменението на процедурата за взимане на решения, в резултат на което
директивите за техническо хармонизиране започват да се приемат с квалифицирано
мнозинство в Съвета.
Новата стратегия за разработване на нормативни актове е представена в Резолюция на
Съвета от 1985 год. за Нов подход в областта на техническото хармонизиране и
стандартизацията. Резолюцията за Новия подход формулира следните принципи:
 хармонизирането на законодателствата се свежда до приемане на съществени
изисквания, на които трябва да отговарят пуснатите на пазара на Общността продукти, за
да могат да се ползват от правото на свободно движение на територията на Общността;
 техническите спецификации на продуктите трябва да бъдат формулирани в
хармонизирани стандарти;
 прилагането на хармонизирани или други стандарти става на доброволна основа и по
преценка на производителя, който е в правото си да приложи и други технически
спецификации, за да изпълни изискванията;
 продуктите, които са произведени в съответствие с хармонизираните стандарти, могат
3
да се ползват от презумпцията за съответствие със съответните съществени изисквания .
Правилното функциониране на Новия подход изисква стандартите да предлагат
гарантирано ниво на защита по отношение на съществените изисквания, установени в
директивите, а националните органи да поемат отговорностите си, свързани с осигуряване
на безопасността на потребителите или защитата на други интереси, които могат да бъдат
засегнати от съответната директива. Освен това е необходимо прилагането на процедурата
на защитната клауза, която предоставя възможност за оспорване на съответствието на
даден продукт или за констатиране на недостатъци или пропуски в хармонизираните
стандарти.
В рамките на Новия подход съществените изисквания трябва да бъдат хармонизирани и
установени като задължителни чрез директивите. Ето защо този подход е подходящ само в
случаите, когато е възможно да бъде направено ясно разграничение между съществените
изисквания и техническите спецификации. Освен това, за да бъде наистина възможно
установяването на общи съществени изисквания е необходимо продуктите, които влизат в
дадена категория да бъдат достатъчно еднородни или хоризонталния риск - лесно
разпознаваем. Секторът, към който принадлежи продукта или съответният риск, свързан с
4
продукта трябва също така да може да бъдат предмет на съответните стандарти .
3

Първоначално се счита за необходимо да бъде извършено оценяване на съответствието
от трета страна, когато продуктите не са произведени в съответствие с хармонизираните
стандарти. След приемането на първите директиви от Нов подход това изисквание търпи
известни изменения.
4
Новият подход не се прилага в секторите, в които законодателството на Общността е
било добре развито преди 1985 год., или в случаите, когато не могат да бъдат установени
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Освен принципите на Нов подход, е необходимо създаването на условия за надеждно и
достоверно оценяване на съответствието. Ключовите елементи в това отношение са
установяването на взаимно доверие, основаващо се на компетентност и прозрачност, както
и изработването на ясна политика и законови рамки за оценяване на съответствието.
Резолюцията на Съвета от 1989 година за Глобален подход при оценяване на
съответствието формулира следните ръководни принципи за оценяване на съответствието:
• В законодателството на Общността е разработен последователен подход чрез
изготвянето на модули, засягащи различните фази на процедурите за оценяване на
съответствието, както и чрез формулирането на критерии за прилагането на тези модули,
за определянето и нотифицирането на органите, които трябва да извършват оценяване на
съответствието и за поставянето на СЕ маркировката;
• Широко разпространено е използването на европейските стандарти за осигуряване на
качество (стандартите от серията EN ISO 9000) и на стандартите за изискванията към
органите за оценяване на съответствието, които трябва да участват при осигуряване на
качеството (стандартите от серията EN 45 000);
• На територията на държавите-членки и в самата Общност се поощрява създаването на
системи за акредитация и прилагането на методи за взаимни сравнения;
• Насърчава се сключването на споразумения за взаимно признаване на резултатите от
изпитванията и на сертификатите в нерегламентираната сфера;
• Разработени са специални програми за намаляване на възникналите между държавитечленки и между промишлените отрасли различия в съществуващите инфраструктури по
качество (например различията по отношение на системите за калибриране и за
метрологичен надзор, лабораториите за изпитване, органите по сертификация и контрол,
органите по акредитация);
• Търговският стокообмен между Общността и трети страни се насърчава чрез
сключването на споразумения за взаимно признаване и чрез програми за сътрудничество и
техническа помощ.
Новият подход изисква усъвършенстване на процедурата за оценяване на съответствието,
по начин, който би позволил на законодателя в Общността да направи правилна преценка
на последствията от използването на различни механизми за оценяване на съответствието.
Ето защо процедурата за оценяване на съответствието, приложена през целия процес на
производство, трябва да бъде направена по-гъвкава, за да може да бъде приспособена за
нуждите на всяка една отделна операция. Глобалният подход въвежда т.нар. модулен
подход, съгласно който оценяването на съответствието е подразделено в поредица от
операции (т.н. модули). Тези модули се различават в зависимост от фазата на развитие на
продукта (напр. проектиране на продукта, прототип, цялостно производство), от вида на
оценяването (напр. проверка на наличната документация, одобряване на типа, осигуряване
на качество) и от лицето, което оценява съответствието (т.е. производителя или трета
страна).
Глобалният подход е окончателно утвърден с Решение на Съвета 90/683/ЕЕС, заменено и
актуализирано впоследствие с Решение 93/465/ЕЕС. Тези две решения формулират общите
ръководни принципи за оценяване на съответствието и представят подробно процедурите
за оценяване на съответствието, които трябва да бъдат използвани в директивите от Нов
подход. От този момент нататък оценяването на съответствието се основава на:
• вътрешен контрол на проекта и вътрешен производствен контрол, извършени от
производителя;
• изследване на типа, извършено от трета страна, съчетано с вътрешен производствен
контрол, извършен от производителя;
разпоредби за крайните продукти и за свързаните с тях рискове. Например:
законодателството на Общността по отношение на хранителните, химическите и
фармацевтичните продукти, моторните превозни средства и тракторите не следва
принципите на Новия подход.
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• изследване на типа или на проекта на продукта, извършено от трета страна, съчетано с
одобряване от трета страна на системите за осигуряване на качество на продукта или на
5
производството, или с проверка на продукта, извършена от трета страна ;
• проверка на проекта и на производството на единичен продукт, извършена от трета
страна;
• одобряване от трета страна на всички системи за осигуряване на качество.
Решението на Съвета 93/465/ЕЕС не само определя водещите ръководни принципи за
прилагането на процедурите за оценяване на съответствието в директивите за техническо
хармонизиране, но и хармонизира правилата за поставяне и използване на СЕмаркировката.
1.2.

Стандартни елементи на директивите от Нов подход

6

Директивите от Нов подход са разработени въз основана на следните принципи:
• хармонизирането се свежда до спазване на съществените изисквания;
• само продукти, които отговарят на съществените изисквания на директивите
могат да бъдат пускани на пазара и в действие;
• хармонизираните стандарти, чиито заглавия и номера са били публикувани в
Официалния бюлетин и които са били въведени като национални стандарти, се
считат за стандарти, които са в съответствие със съществените изисквания;
• прилагането на хармонизираните стандарти или на други технически
спецификации става по преценка на производителите, които имат свободата да
избират всяко техническо решение, което би могло да гарантира съответствието
със съществените изисквания;
• производителите могат да избират между различните процедури за
оценяване на съответствието, предвидени в приложимата директива.
Обхват на приложение
Обхватът на приложение определя гамата от продукти, които влизат в обхвата на
съответната директивата или естеството на рисковете, които директивата цели да
предотврати. Обхвата на приложение обикновено включва рисковете, свързани с даден
продукт или явление. Един продукт може да бъде включен в обхвата на няколко директиви.
По въпроса за обхвата на приложение на директивите от Нов подход виж глава 2.
Пускане на пазара и пускане в действие
Държавите-членки са задължени да направят всичко необходимо, за да гарантират, че
пускането на пазара или в действие на продуктите се извършва само ако последните не
застрашават безопасността и здравето на хората или не накърняват други обществени
интереси, засегнати в директивата и само ако тези продукти са правилно инсталирани,
поддържани и използвани според тяхното предназначение. Следователно държавитечленки са задължени да осигурят надзора на пазара на своя територия.
Държавите-членки могат да приемат, съгласно Договора за Европейската общност (и поконкретно съгласно член 28 и член 30), допълнителни национални разпоредби, имащи за
цел главно защитата на работниците или потребителите, или опазването на околната
5

Одобряването от трета страна на системите за осигуряване на качеството на продукта
или на производството и проверката на продукта от трета страна могат също така да бъдат
осигурени и без да е необходимо да се прибягва до изследване на проекта на продукта или
на типа.
6
Стандартните елементи са представени в същата последователност, в която обикновено
се представят и в директивите от Нов подход.
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среда. Тези разпоредби обаче не могат да изискват изменение на продукта, нито да окажат
влияние върху условията за пускането на продукта на пазара.
По въпроса за пускане на пазара и пускане в действие виж глава 2, точка 2.3.
По въпроса за надзора на пазара виж глава 8.
Съществени изисквания
Съществените изисквания са формулирани в приложенията към директивите и включват
всички разпоредби, необходими за постигане на цели на директивата. Продуктите могат да
бъдат пуснати на пазара и в действие, само ако удовлетворяват съществените изисквания.
Директивите от Нов подход са разработени по принцип, за да обхванат всички рискове,
свързани с обществените интереси, които директивата има за цел да защити. Следователно
съответствието със законодателството на Общността, често пъти изисква едновременното
прилагане на няколко директиви от Нов подход и, евентуално, на други нормативни актове
на Общността. Освен това някои въпроси са изключени от обхвата на приложение на
действащото законодателство на Общността, което от своя страна предоставя на
държавите-членки възможността да разработват свои национални нормативни актове в
съответствие с член 28 и член 30 от Договора за Европейската общност.
По въпроса за привеждане в съответствие с директивите виж глава 4.
Свободно движение
Държавите-членки трябва да приемат, че продуктите, върху които има поставена СЕ
маркировка, отговарят на всички разпоредби на приложимите директиви, предвиждащи
нейното поставяне. Следователно държавите-членки не могат да забранят, ограничат или
възпрепятстват пускането на пазара и пускането в действие на тяхна територия на
продукти, върху които има поставена СЕ маркировка, освен ако разпоредбите за
поставянето й са били неправилно приложени.
По изключение държавите-членки имат право да забранят, ограничат или възпрепятстват,
в съответствие с член 28 и член 30 от Договора за Европейската общност, свободното
движение на стоки, върху които има поставена СЕ маркировка, само ако констатират, че
въпросните продукти представляват риск, който не е обхванат от приложимите директиви.
По въпроса за пускане на пазара и пускане в действие виж глава 2, точка 2.3.
По въпроса за СЕ маркировката виж глава 7.
Презумпция за съответствие
Предполага се, че продукти, които отговарят на съответните съществени изисквания са
онези продукти, които са произведени в съответствие с национални стандарти, въвеждащи
съответните хармонизирани стандарти, чиито номера и заглавия са били публикувани в
Официалния бюлетин на Европейската общност. Ако производителят не е приложил или е
приложил частично такъв стандарт, то тогава той трябва да даде достоверно и логично
обяснение за взетите от него мерки и да докаже, че прибягването към подобни мерки е
било необходимо с цел осигуряване на съответствие със съществените изисквания.
По въпроса за съответствие с директивите виж глава 4.
Защитна клауза
Държавите-членки са задължени да вземат всички подходящи мерки, за да забранят или
ограничат пускането на пазара на продукти, върху които има поставена СЕ маркировка или
да изтеглят от пазара подобни продукти, в случай че последните, използвани според
предназначението им, могат да представляват заплаха за безопасността и здравето на
отделни индивиди или да накърняват други обществени интереси, обхванати от
приложимите директиви. Освен това държавите-членки трябва да информират Комисията,
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в случай че прибягнат към подобна мярка. Ако Комисията счете, че подобно действие е
законосъобразно, то тя е длъжна да информира останалите държави-членки, които от своя
страна трябва да вземат подходящи мерки, водени от желанието да изпълнят основното си
задължение, свързано с прилагането на законодателството на Общността.
По въпроса за надзора на пазара виж глава 8.
По въпроса за защитната клауза виж глава 8, точка 8.3.
Оценяване на съответствието
Преди да пусне своя продукт на пазара на Общността, производителят трябва да го
подложи на процедура за оценяване на съответствието, предвидена в приложимата
директива и ако съответствието бъде доказано да постави СЕ маркировката.
По въпроса за оценяването на съответствието виж глава 5.
Нотифицирани органи
Оценяването на съответствието от трета страна се извършва от нотифицирани органи,
определени от държавите-членки измежду установените на тяхна територия органи, които
отговарят на изискванията на съответната директива.
По въпроса за нотифицираните органи виж глава 6.
Поставяне на СЕ маркировката
СЕ маркировката трябва да бъде поставена върху продуктите, които са в съответствие с
всички разпоредби на директивите, предвиждащи нейното поставяне. Следователно СЕ
маркировката показва най-вече, че продуктите отговарят на съществените изисквания на
всички приложими директиви и че са били подложени на процедура за оценяване на
съответствието, предвидена в съответната директива. Държавите-членки трябва освен това
да вземат подходящи мерки за защита на СЕ маркировката.
По въпроса за СЕ маркировката виж глава 7.
По въпроса за защита на СЕ маркировката глава 8, точка 8.4.
Координиране на действията, свързани с прилагането на директивите
Когато държава-членка или Европейската комисия счете, че даден хармонизиран стандарт
не отговаря напълно на съществените изисквания на дадена директива, случаят се донася
до знанието на Комитета, създаден в съответствие с Директива 98/34/ЕС (Комитет за
стандарти и технически регламенти). Комисията, взимайки предвид мнението на комитета,
трябва да уведоми държавите-членки дали съответният стандарт ще бъде изваден или не
от списъка на хармонизираните стандарти, публикувани в Официалния бюлетин на

Европейската общност.

Някои директиви от Нов подход предвиждат създаването на постоянен комитет, натоварен
със задължението да подпомага Комисията при изготвянето на становища относно
предприетите мерки за въвеждане на разпоредбите на съответната директива и при
разглеждането на въпросите, свързани с прилагането на съответната директива. Редовно
се провеждат и срещи на работни групи, на които биват разглеждани техническите
въпроси, свързани с прилагането на директивите. В състава на тези работни групи влизат
представители, определени от държавите-членки и от други заинтересовани страни (като
например нотифицирани органи, организации по стандартизация, сдружения на
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производители и на дистрибутори, асоциации на потребители и профсъюзи). Заседанията
7
на тези работни групи се провеждат под егидата на Комисията .
По въпроса за оттегляне на презумпцията за съответствие виж глава 4, точка 4.4
По въпроса за административното сътрудничества виж глава 8, точка 8.6.
Въвеждане на директивите от Нов подход и преходни разпоредби
Държавите-членки са длъжни да въведат разпоредбите на директивите в своите
национални законодателства, както и да информират Комисията за взетите от тях мерки за
транспониране на директивите от Нов подход.
Държавите-членки трябва да разрешат пускането на пазара на онези продукти, които
отговарят на действащото на тяхната територия законодателство, от датата на
въвеждането на въпросната директива до дата, фиксирана в самата директивата. При
определени условия, пускането в действие на тези продукти трябва да бъде разрешено и
след изтичането на тази дата.
По въпроса за въвеждането на директивите от Нов подход виж глава 1, точка 1.4.
По въпроса за преходния период виж глава 2, точка 2.4.
1.3. Приемане на директивите от Нов подход
• Директивите от Нов подход се основават на член 95 на Договора за
Европейската общност и се приемат съгласно процедурите за взимане на
съвместни решения, предвидени в член 251 на Договора.
• Приетите директиви от Нов подход се публикуват в серия L на Официалния
бюлетин на Европейската общност. Предложенията за директиви от Нов подход,
направени от страна на Комисията, се публикуват в серия С на Официалния
бюлетин на Европейската общност.
Юридическата база за приемането или изменението на директивите от Нов подход е член
95 от Договора за Европейската общност. По силата на член 251 от Договора за
Европейската общност Комисията поставя началото на законодателна процедура като
внася предложение в Съвета и в Европейския парламент. Предложенията на Комисията,
свързани със здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на
потребителите се основават, съгласно член 95 от Договора за Европейска общност, на
изискването за осигуряване на висока степен на защита. Освен това член 95 от Договора
изисква предвиждането на защитна клауза, ако това е уместно.
След получаване на предложение от страна на Комисията, Съвета изисква първо мнението
на Парламента и на Икономическия и социален комитет, след което изготвя своята обща
позиция по предложението. Веднъж установена, позицията бива съобщена на Парламента,
който може да я приеме, да я отхвърли или да предложи поправки към нея по време на
второто четене. Комисията разглежда отново своето предложение в светлината на
направените от Парламента поправки и връща предложението в Съвета, който трябва да
вземе окончателно решение в рамките на три месеца. Ако е необходимо, проблемите
между Съвета и Парламента се решават в помирителен комитет, в който Комисията участва
като арбитър. Таблица 1.1 представя схематично процедурата за приемане на
предложения, съгласно член 251 от Договора за Европейската общност, както и други
възможни решения взети по време на различните фази.

7

Сътрудничеството се основава на Решение на Съвета за задълбочаване на
административното сътрудничество във връзка с въвеждането и прилагането на
законодателството на Общността на територията на вътрешния пазар (OJ C 179 от
1.07.1994, стр.1).
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1.4. Въвеждане на директивите от Нов подход
• Директивите от Нов подход са директиви за пълно хармонизиране;
разпоредбите в тези директиви заместват съответните национални разпоредби.
• Директивите от Нов подход са предназначени за държавите-членки, които
трябва да ги въведат в своите национални законодателства по подходящ начин.
• Националните закони, наредби или административни актове, които въвеждат
директива, трябва да съдържат препратка към въпросната директива или пък да
упоменат въпросната директива, когато бъдат официално публикувани.
• Държавите-членки трябва да уведомят Комисията за националните закони,
наредби или административни актове, които са приети и публикувани с цел
въвеждане на съответната директива.
Директивите от Нов подход хармонизират законодателствата на държавите-членки, което
от своя страна води до предотвратяване на техническите пречки в търговията. Тъй като
директивите от Нов подход са директиви за пълно хармонизиране, държавите-членки
трябва да отменят всички национални закони, които противоречат на директивите. Освен
това по общо правило държавите-членки нямат право да поддържат или да въвеждат построги мерки от тези, предвидени в директивата - както е в случая с приетите по силата на
член 138 А от Договора за Европейската общност директиви, целящи да подобрят
8
условията на здравословен и безопасен труд на работното място) .
По силата на член 249 от Договора за Европейската общност, директивите от Нов подход са
ограничаващи за държавите-членки по отношение на резултата, който трябва да бъде
постигнат, но не по отношение на начина и методите, които държавите-членки са свободни
да избират за постигането на този резултат. Съдебната практика на Европейския съд внася
яснота по въпроса за това задължение и за евентуалните мерки, които трябва да бъдат
9
взети в случай на установено несъответствие .
Държавите-членки имат правото да решат какви мерки трябва да бъдат приети и
публикувани, за да бъде постигнато съответствие с дадена директива. Държавите-членки,
обаче, трябва да вземат подходящи мерки, имащи за цел транспонирането на директивата
по начин, който би удовлетворил напълно изискванията за постигане на яснота и увереност
при възникването на конкретни юридически ситуации - изисквания, на които директивите
трябва да отговорят в полза на установили се на територията на други държави-членки
търговци. Това не означава непременно, че трябва да се пристъпва към законови действия
във всеки един случай и по отношение на всички разпоредби на дадена директива.
Отсъствието на мерки или взимането на неправилни мерки за въвеждането на дадена
директива, с оглед постигане на предвидените в нея резултати в рамките на фиксирания за
тази цел период, представляват сериозно нарушение на законодателството на Общността.
Съгласно член 226 от Договора за Европейската общност, Комисията може да предприеме
наказателни действия срещу тази държава-членка, която не е изпълнила някое от
задълженията си по Договора. Освен това съгласно член 228, държавите-членки са длъжни
да направят всичко необходимо, за да се съобразят с решението на Европейския съд.
Държавите-членки са задължени да изплащат обезщетения за нанесени вреди,
произтичащи от нарушение на закон на Общността. Това задължение е в сила в следните
три случая: нарушеният закон предоставя права на отделни лица; нарушението е
достатъчно сериозно; установена е пряка причинно-следствена връзка между нарушението
8

В обхванатите от директивите от Нов подход области може да бъде допуснато
съществуването на допълнителните национални разпоредби, но само при изключителни
случаи и ако тези разпоредби са в съответствие с член 28 и член 30 от Договора за
Европейската общност (по този въпрос виж глава 1, точка 1.2).
9
Решение на Европейския съд: дела С-102/79, С-30/81, С-34/81, С-102/79, С-29/84, С178/84, С-179/84, С-188/84, С-190/84, C-46/93, C-48/93, С-392/93 и С-66/95.
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на задължението, извършено от дадена държава-членка и щетите, понесени от засегнатата
страна. Неспазването на изискването за взимане на необходимите мерки за въвеждане на
дадена директива в течение на фиксирания в директивата период може да бъде считано за
10
достатъчно сериозно нарушение .
1.5. Директиви от Нов подход

11

В настоящото ръководство за директиви от Нов подход се считат онези директиви, които
предвиждат поставянето на СЕ маркировка. Съществуват освен това някои директиви,
които следват принципите на Нов или Глобален подход, но които не предвиждат поставяне
на СЕ маркировка.

10
11

Решение на Съда, дело С-178/94.
Директивите упоменати в тази част са подробно представени в приложение 1.
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Таблица 1.1: Процедура за приемане на директивите съгласно член 251 на
Договора за Европейската общност

Комисията внася
предложение
Съветът
след като е получил
становището на
Европейския парламент и на
Икономическия и социален
комитет

приема обща позиция с
квалифицирано
мнозинство
Европейският парламент
(в срок от 3 месеца)

одобрява или не
взима решение

Съветът приема
нормативния акт

предлага изменения

Съветът приема всички
изменения и нормативния
акт

Помирителният комитет
одобрява общ проект

Ако Европейският
парламент и Съветът
приемат общия проект

нормативният акт се
приема

отхвърля

Съветът свиква
заседание на помирителния комитет

Помирителният комитет не
одобрява общия проект

Нормативният
акт не се приема

Съветът може да
потвърди общата позиция
с абсолютно мнозинство

Нормативният акт се
приема, освен ако
Европейският парламент
не реши, като крайна
мярка, да отхвърли с
абсолютно мнозинство
общата позиция

Съветът може
да свика
помирителния
комитет, за да
аргументира своята
позиция
Европейският
парламент
потвърждава
отхвърлянето на
общата позиция с
абсолютно мнозинство

Нормативният акт не
се приема
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Таблица 1.2 Директиви от Нов подход
(директиви, които предвиждат поставянето на СЕ-маркировка)
Директива
(така както е упомената в настоящото
ръководство)
1 Нисковолтови съоръжения 12

Номер на
директивата
73/23/ЕЕС

Дата на
влизане в
сила
19.8.74

Край на
преходния
период
1.1.97

2 Обикновени съдове под налягане

87/404/EEC

90/488/EEC
93/68/EEC

1.7.90

1.7.91
1.1.95

1.7.92

3 Безопасност на играчките

88/378/EEC

1.1.90

4 Строителни продукти

89/106/ЕЕС

27.6.91

1.1.95

1.1.97

5 Електромагнитна съвместимост

89/336/EEC

1.1.92

31.12.95

6 Машинни

14

Изм енение
93/68/ЕЕС

93/68/EEC
93/68/ЕЕС

92/31/EEC
93/68/EEC
13
(98/13/EC)
98/37/EC

98/79/EC

1.1.95

1.1.95

28.10.92
1.1.95
6.11.92
1.1.93

1.1.93
1.1.95
1.1.95
7.6.00

1.1.97
1.1.97
1.1.97

1.1.97
31.12.94

31.12.94
31.12.96
1.1.97

7 Лични предпазни средства

89/686/EEC

93/68/EEC
93/95/EEC
96/58/EC

1.1.95
29.1.94
1.1.97

1.1.97

8 Неавтоматични везни

90/384/EEC

1.1.93

31.12.02

9 Активни медицински изделия за
имплантиране

90/385/EEC

1.1.93

31.12.94

10 Газови уреди

90/396/ЕЕС

1.1.92

31.12.95

11 Бойлери за топла вода

92/42/ЕЕС

1.1.94

31.12.97

12 Взривни вещества за граждански цели
("граждански експлозиви")
13 Медицински изделия

93/15/ЕЕС

1.1.95

31.12.02

93/42/ЕЕС

1.1.95

14.6.98

14 Съоръжения, предназначени за
експлоатация в потенциално експлозивна

94/9/ЕС

1.3.96

30.6.03

93/68/EEC
93/42/EEC
93/68/EEC
93/68/ЕЕС
93/68/ЕЕС

98/79/EC

1.7.92

1.1.95
1.1.95
1.1.95
1.1.95
1.1.95

7.6.00

30.6.95

1.1.97

14.6.98
1.1.97
1.1.97
1.1.97

30.6.01

12

Директивата за нисковолтовите съоръжения е разработена през 1973 год. преди
установяването на понятията за Нов и Глобален подход и е преработена през 1993 год., за
да бъде приведена в съответствие с другите директиви от Нов подход.
13
Тази директива не изменя Директивата за електромагнитната съвместимост, но оказва
влияние върху нейното приложение.
14
Тази директива е консолидирана версия на Директива 89/392/ЕЕС, изменена съответно с
директивите 91/368/ЕЕС, 93/44/ЕЕС и 93/68/ЕЕС. Датата на влизане в сила се основава на
първоначалните директиви.
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атмосфера ("потенциално експлозивна
атмосфера")
15 Плавателни съдове за отдих
16 Асансьори
17 Хладилни уреди
18 Съоръжения под налягане
19 Крайни далекосъобщителни
15
устройства
20 Медицински изделия за диагностика in
vitro
21 Радиосъоръжения и крайни
16
далекосъобщителни устройства

94/25/ЕС
95/16/ЕС
96/57/ЕС
97/23/ЕС
98/13/ЕС

16.6.96
1.7.1997
3.9.1999
29.11.1999
6.11.1992

16.6.98
30.6.1999

98/79/EC

7.6.2000

7.12.2003

99/5/EC

8.4.2000

7.4.2000

29.5.2002

1.1.1992
1.1.1995

7.12.2005
7.4.2001

Таблица 1.3 Директиви, основаващи се на принципите на Нов или на Глобален
подход, които не непредвиждат поставянето на СЕ-маркировка
Директива
(така както е упомената в настоящото
ръководство)
17

1 Опаковки и отпадъци от тях
2 Високоскоростни железопътни системи
3 Морско оборудване

Номер на
директивата

Дата на
влизане в
сила

Край на
преходния
период

94/62/ЕС

30.6.1996

31.12.1999

96/48/ЕС
96/98/ЕС

8.4.1999
1.1.1999

Таблица 1.4 Предложения за директиви, изготвени на базата на принципите на
Нов или на Глобален подход
Проект на директива

Номер на предложението

1 Изделия от скъпоценни метали

СОМ(93)322 окончателно
СОМ(94)267 окончателно
СОМ(93)646 окончателно

2 Въжени линии, предназначени за превоз на
хора
3 Маркиране на опаковки
4 Шумови емисии

Изм енение

СОМ(96)191 окончателно
СОМ(1998)46 окончателно
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Тази директива е консолидирана версия на Директива 91/263/СЕЕ, изменена от своя
страна с директиви 93/68/СЕЕ и 93/97/СЕЕ. Датата на влизане в сила се основава на
първоначалните директиви.
16
Този директива трябва да замени Директивата за крайните далекосъобщителни
устройства.
17
Тази директива не съдържа нито процедури за оценяване на съответствието, нито
изисквания и разпоредби за поставяне на маркировка, които от своя страна са предвидени
в предложението за Директива за маркиране на опаковки [СОМ(96)191 окончателно].
Следователно настоящото ръководство не може да се прилага по отношение на
Директивата за опаковки и отпадъци от тях, с изключение на глава 4.
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2. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД
2.1.

Продукти, които влизат в обхвата на директивите

• Директивите от Нов подход се прилагат за продукти, които би трябвало да
бъдат пуснати на пазара (или пуснати в действие) за първи път на територията
на Общността. Следователно, директивите се прилагат за нови продукти,
произведени в държавите-членки, както и за използвани и втора-ръка продукти,
18
внесени от трети страни.
• Понятието “продукт” варира в различните директиви от Нов подход; ето защо
производителят има задължението да провери дали неговият продукт попада
или не в обхвата на една или няколко директиви.
• Продуктите, които са претърпели значителни изменения, могат да бъдат
считани за нови продукти и като такива трябва да бъдат в съответствие с
разпоредбите на директивите, които са приложими в момента на пускането на
тези продукти на пазара на Общността или в момента на тяхното пускане в
действие на територията на Общността. Ако не съществуват разпоредби, които да
предвиждат друго, съответствието на продукта се оценява във всеки един
конкретен случай.
• По силата на директивите от Нов подход онези продукти, които са били
предмет на известна модификация, която не е довела до промяна на техните
технически и експлоатационни характеристики, на тяхното предназначение или
на първоначалния им тип, не се подлагат на оценяване на съответствието.
• Продукти, специално или единствено предназначени за военни или
полицейски цели, се изключват изрично от обхвата на някои директиви от Нов
подход. В рамките на останалите директиви държавите-членки могат, при
определени условия и в съотвествие с разпоредбите на член 296 от Договора за
Европейската общност, да изключат от техния обхват на приложение онези
продукти, които са специално предназначени за военни цели.
Директивите от Нов подход се прилагат за продукти, които са предназначени за пускане на
19
пазара (или пускане в действие) на територията на Общността . Обикновено такива
продукти са готови за употреба или се нуждаят единствено от настройка, извършена с цел
да бъдат използвани по предназначение. Освен това директивите се прилагат само, когато
продуктът е пуснат на пазара (или в действие) за първи път на територията на Общността.
Следователно може да се счита, че директивите са приложими и за използвани и за втораръка продукти, внесени за първи път на територията на Общността от трети страни, но не
и за продукти, които спадат към последната категория и които вече присъстват на пазара
20
на Общността . Това важи също така и за използвани и за втора-ръка продукти, внесени
от трета страна, но произведени преди влизането в сила на прилаганата директива.
21
Понятието "продукт" е различно във всяка една директива от Нов подход . Така например
продуктите, които влизат в обхвата директивите от Нов подход, биват наричани:
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Настоящото ръководство няма за цел да възпрепятства или забранява производството на
продукти, отговарящи на изискванията на трети страни или предназначени да бъдат
пуснати на пазара или в действие извън територията на Общността.
19
По въпросите за пускане пазара или пускане в действие виж глава 2, точка 2,3
20
В този контекст под понятието “Общност” трябва да се разбира територията на
настоящите държави-членки, в които свободното движение на употребявани или на втораръка продукти се осъществява съгласно разпоредбите на член 28 и член 30 от Договора за
Европейската общност.
21
Виж приложение 6.
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“продукти”, “устройства”, “оборудване”, “съоръжения”, “средства”, “изделия”, “машини”,
“инструменти”, “апарати”, “материали”, “функционални групи”, “защитни елементи” или
“предпазни устройства”, “инсталации”, “спомагателни устройства” или “системи”.
Производителят е длъжен да провери дали неговия продукт влиза в обхвата на дадена
22
директива .
Когато даден продукт е съставен от няколко продукта и части, всеки един продукт или
всяка една част, които влизат в състава му, трябва да бъдат в съответствие с приложимите
директиви. Това правило не винаги е в сила за самия продукт като цяло. Въпреки това в
някои случаи продукт, съставен от няколко продукта и части, проектирани или
комплектовани от едно и също лице, може да бъде считан за краен продукт, който като
такъв трябва да бъде в съответствие с изискванията на директивата. Производителят на
продукта, съставен от няколко продукта или части, е длъжен да избере подходящите
продукти, които трябва да влизат в състава на крайния продукт и да ги комплектова по
такъв начин, че завършеният продукт да бъде в съответствие с разпоредбите на
приложимите директиви и да удовлетворява изискванията на съответната директива
относно комплектоването на продуктите, относно изготвянето на декларация за
съответствие и относно поставянето на СЕ маркировката. Производителят трябва да
анализира всеки отделен случай, в който се налага да реши дали даден продукт, в чиито
състав влизат други продукти или части, трябва да бъде считан за краен продукт (22).
Продукт, който след пускането му в действие е бил предмет на значителни изменения,
целящи да модифицират неговите технически и експлоатационни характеристики, неговото
предназначение или неговия първоначален тип може да бъде считан за нов продукт. Но
всеки един конкретен случай трябва да бъде разглеждан отделно, а преценката да бъде
направена в зависимост от целите на директивата и от типа на продукта, който влиза в
обхвата на директивата. Когато възстановен или модифициран продукт е считан за нов
продукт, тогава той трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на приложимите
директиви в момента на неговото пускане на пазара и на неговото пускане в действие. За
да бъде извършена оценка на евентуалния риск е необходимо да бъде проверено
съответствието на упоменатия продукт, чрез прилагането на подходяща процедура за
оценяване на съответствието, установена в конкретната директива. В случай че оценката
на риска позволява да бъде направено заключение, че естеството на риска се е променило
или че степента на риска е нараснала, то тогава е напълно нормално измененият продукт
да бъде считан за нов продукт. Лицето, което прави значителни изменения на продукта е
длъжно да провери дали въпросният продукт трябва да бъде считан за нов продукт.
По силата на директивите от Нов подход продуктите, които са били ремонтирани
(например след техническа неизправност), без да бъдат променени техните технически и
експлоатационни характеристики, тяхното предназначение или първоначалния им тип, не
трябва бъдат разглеждани като нови продукти. Следователно не е необходимо такива
продукти да бъдат подлагани на процедура за оценяване на съответствието, независимо
дали първоначалният продукт е бил пуснат на пазара преди или след влизането в сила на
съответната директива. Това правило е валидно дори ако продуктът е бил предмет на
временен износ в трета страна с цел отстраняване на неговата техническа неизправност.
Отстраняването на техническата неизправност често пъти се свежда до подмяна на
дефектна или износена част с резервна, която може да бъде или идентична, или наймалкото подобна на оригиналната резервна част (например измененията могат да бъдат в
резултат на технически нововъведения, или на прекратено производство на старата част).
Следователно работата по поддръжката е изключена по принцип от обхвата на
приложение на директивите. Въпреки това на етапа на проектиране на продукта трябва да
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При определени обстоятелства, отговорностите на производителя се поемат от трета
страна, виж глава 3, от точка 3.1 до точка 3.3.
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бъдат взети под внимание целите, за които е предназначен този продукт, както и неговата
23
поддръжка .
Някои директиви от Нов подход изрично изключват от обхвата си продукти, проектирани
24
специално или единствено за военни или полицейски цели . По отношение на други
директиви трябва да бъде взет под внимание член 296 от Договора за Европейската
общност, освен ако продуктът, като такъв съгласно неговата дефиниция, не може да бъде
използван за военни цели (като например играчките, плавателните съдове за отдих и
хладилните уреди). По силата на член 296, параграф 1 от Договора за Европейската
общност държавите-членки могат да изключат от обхвата на приложение на
законодателството на Общността продукти, които са предназначени за специфични военни
цели дотолкова, доколкото засегнатите продукти фигурират в списъка, изготвен от Съвета,
в съответствие с член 296, параграф 2 и доколкото подобно действие не е в противовес с
условията за конкуренция, имащи преимущество на пазара на Общността и касаещи онези
продукти, които не са специално предназначени за военни цели.
2.2

Едновременно прилагане на директивите

2.2.1. Директиви от Нов подход
• Съществените изисквания, установени от директивите от Нов подход може да
се припокриват и/или да се допълват взаимно, в зависимост от рисковете,
свързани със съответния продукт, които са обхванати от тези изисквания.
• Продуктът може да бъде пуснат на пазара и в действие само, когато е в
съответствие с разпоредбите на всички приложими директиви и неговото
съответствие е било оценено съгласно приложимите директиви.
• Когато един и същ продукт или риск влиза в обхвата на две или повече
директиви, прилагането на други директиви може да бъде изключено чрез,
анализ на рисковете, свързани с продукта от гледна точка на предназначението
на продукта.
Директивите от Нов подход, които се припокриват или се допълват взаимно, обхващат
широка гама от продукти и рискове. Следователно по отношение на един и същ продукт
могат да бъдат взети под внимание няколко директиви, предвид факта, че пускането на
пазара и в действие може да стане, само когато продуктът е в съответствие с всички
приложими разпоредби.
Рисковете, обхванати от съществените изисквания на директивите, засягат различни
аспекти, които в много случаи се допълват взаимно (например директивите за
електромагнитната съвместимост и за обикновените съдове под налягане обхващат
феномени, които са изключени от обхвата на Директивата за нисковолтовите съоръжения и
на Машинната директива). Това налага едновременното прилагане на няколко директиви.
Следователно, продуктът трябва да бъде проектиран и произведен в съответствие с всички
приложими директиви, както и да бъде подложен на процедурите за оценяване на
съответствието, съгласно всички приложими директиви, освен ако няма други разпоредби.
23

По отношение на продуктите, използвани на работното място, производителят е длъжен
да направи всичко възможно, за да гарантира съответствието и безопасността на
съоръженията, с които се работи. Така например потребителят на машини, които са били
ремонтирани, трябва да се увери, че те са не по-малко безопасни и надеждни отколкото
оригиналните машини. По този въпрос виж глава 3, точка 3.6.
24
В тази връзка виж Машинната директива, както и директивите за личните предпазни
средства, за експлозивите за гражданска употреба, за потенциално експлозивна
атмосфера, за асансьорите, за обикновените съдове под налягане, за радиосъоръженията и
крайните далекосъобщителни устройства.
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Някои директиви съдържат препратки към други директиви, които могат да бъдат
приложени (например Директивата за асансьорите съдържа препратки към машинната
директива, а Директивата за крайните далекосъобщителни устройства - препратки към
Директивата за нисковолтови съоръжения). Въпреки че подобни препратки не са ясно
формулирани в някои директиви, общият принцип за едновременно прилагане на няколко
директиви остава в сила, когато съществените изисквания на директивите се допълват
взаимно.
Един и същ продукт или риск могат да бъдат включени в обхвата на две или повече
директиви. Ако е необходимо, прилагането на други директиви често пъти е ограничено
чрез изключване на определени продукти от обхвата на приложение на другите директиви
или чрез даване на преимущество на по-специфичната директива. Това изисква анализ на
рисковете, свързани с продукта или понякога анализ на предназначението на продукта,
който би позволил да бъде установено коя директива е най-подходяща и съответно трябва
да бъде приложена. При определянето на рисковете, свързани с даден продукт,
производителят използва данните от оценката на риска, направена от органите по
стандартизация въз основа на хармонизираните стандарти, приложими за въпросния
продукт. Като отчита преобладаващите рискове, свързани с продукта, анализът на
рисковете би могъл да доведе до публикуването на стандартите само в рамките на една от
25
потенциално приложимите директиви.
2.2.2. Директивите от Нов подход и Директивата за обща безопасност на
продуктите
• Директивата за обща безопасност на продуктите обхваща продуктите,
предназначени за потребление и доставяни в рамките на търговска дейност,
дотолкова, доколкото:
 тези продукти не влизат в обхвата на директивите от Нов подход или на
други технически регламенти на Общността;
 не всички аспекти на безопасността или категории на риска влизат в обхвата
на директивите от Нов подход или на други нормативни актове на Общността.
Директивата за обща безопасност на продуктите (92/59/ЕЕС) има за цел да гарантира, че
продуктите, пуснати на пазара и предназначени за потребление, не представляват риск
при нормални или предвидими, в границите на разумното, условия за използване. По
силата на тази директива производителите са задължени да пускат на пазара само
25











Например:
Директивата за нисковолтовите съоръжения, не се прилага за електрически
съоръжения с медицинско предназначение. Вместо това може да бъдат приложени или
Директивата за активните медицински изделия за имплантиране или Директивата за
медицинските изделия;
Директивата за електромагнитната съвместимост не се прилага за продукти, които
влизат в обхвата на специфични директиви, хармонизиращи изискванията за защита,
заложени от своя страна и в директивата за електромагнитната съвместимост;
Директивата за личните предпазни средства се прилага във всички сектори, в случаите
когато основното предназначение на личните предпазни средства е да предпазят
лицето, което ги използва, независимо дали това става в медицинска среда или не;
Директивата за асансьорите не се прилага за асансьори, свързани с машини и
позволяващи, единствено и само, достъп до работното място. В този случай може да
бъде приложена машинната директива;
Морските съоръжения, които освен в обхвата на Директивата за морско оборудване,
влизат в обхвата и на други директиви са изключени от обхвата на приложение на тези
директиви.
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безопасни продукти и да предоставят информация за рисковете, свързани с тези продукти.
Според тази директива държавите-членки са задължени също така да контролират
продуктите, които са в наличност на пазара и да информират Комисията за предприетите
от тях действия, които могат да се изразяват или в прилагане на процедурата на защитната
клауза, или в създаването на система за обмен на информация относно основателните и
непосредствени рискове. Директивата за обща безопасност на продуктите включва в
обхвата си както нови, така и използвани и ремонтирани продукти, предназначени за
потребление, или които могат да бъдат използвани от потребителите, и които са били
доставени по търговски път. Според тази дефиниция, продуктите, които попадат в обхвата
на няколко директиви от Нов подход, трябва да бъдат считани за продукти за потребление
(например играчките, плавателните съдове за отдих и хладилните уреди, както и до
известна степен електрическите уреди, газовите уреди, машините, личните предпазни
средства и съоръженията под налягане).
Директивата за обща безопасност на продуктите се прилага в случаите когато не
съществуват други регламенти на Общността, обхващащи аспектите на безопасността на
продуктите. Освен това, ако даден нормативен акт на Общността съдържа разпоредби,
които обхващат само някои аспекти на безопасността на продукта или някои категории на
риска, свързан с този продукт, то тогава именно тези разпоредби се прилагат по отношение
на тези аспекти на безопасността или на тези категории на риска. Това правило дава
преимущество на прилагането на директивите от Нов подход по отношение на всички
аспекти на безопасността и на всички категории на риска, свързани с продуктите, които
влизат в обхвата на тези директиви. Освен това целта, която трябва да бъде постигната по
отношение на продуктите, включени в обхвата на директивите от Нов подход, е да бъдат
обхванати всички предвидими рискове. За постигането на тази цел трябва, ако е
необходимо, да бъдат приложени едновременно директивите от Нов подход и други
подходящи разпоредби от законодателството на Общността.
Продукти, предназначени за потребление, които са извън обхвата на директивите от Нов
подход или на други нормативни актове на Общността (например продукти, които не
отговарят на дефиницията, формулирана в съответната директива, използвани и втораръка продукти, които са били пуснати на пазара на Общността преди влизане в сила на
директивата и ремонтирани продукти) попадат в обхвата на Директивата за обща
безопасност на продуктите, ако са били доставени по търговски път.
Директивите от Нов подход не предвиждат система за бърз обмен на информация между
органите за надзор на пазара при извънредни ситуации, с изключение на системата за
бдителност, упомената в директивите за различните видове медицински изделия. Ето защо
разпоредбите, касаещи процедурата за бърз обмен на информация за съществуващите
рискове, както и последващите мерки, взети на ниво Общност, се прилагат за продукти,
предназначени за потребление, които влизат в обхвата на директивите от Нов подход 26.
Директивата за обща безопасност на продуктите съдържа подробни разпоредби по
отношение на надзора на пазара (член 5 и член 6). Въпреки че тези разпоредби не са
пряко приложими в секторите, обхванати от директивите от Нов подход, те предоставят
модел на задълженията на органите за надзор на пазара и на правомощията, необходими
на тези органи за осъществяване на надзора на продуктите за потребление.
2.2.3. Директивите от Нов подход и Директивата за отговорност за продукта
• Директивата за отговорност за продукта се прилага за всички продукти,
включени в обхвата на директивите от Нов подход.
Целта на директивите от Нов подход е защитата на обществените интереси (например
26

Подробно описание на тази процедура се съдържа в глава 8, точка 8.5.1
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гарантиране на здравето и безопасността на хората, защита на потребителя, защита на
търговските сделки, опазване на околната среда). По този начин директивите от Нов
подход целят да предотвратят, доколкото е възможно, пускането на пазара и в действие на
опасни продукти или на продукти, които поради една или друга причина не отговарят на
съществените изисквания. Директивата за отговорност за продукта (85/374/ЕЕС), която се
прилага по отношение на всички продукти, обхванати от директивите от Нов подход,
насърчава усилията за гарантиране на безопасността на продуктите. Производителят,
износителят и дистрибуторът имат интерес да предлагат безопасни продукти, за да
избегнат изплащането на обезщетения, в случай на щети, нанесени от технически
неизправни продукти на физически лица или на имущество. Следователно директивите от
Нов подход и Директивата за отговорност за продукта са взаимно допълващи се средства
27
за осигуряване на подходящо ниво на защита .
2.3.

Пускане на пазара и пускане в действие

• Под понятието “пускане на пазара” се разбира предоставянето на продукта за
първи път на пазара на Общността с оглед неговото по-нататъшно
разпространение в търговската мрежа и неговата по-нататъшна употреба на
територията на Общността. Предоставянето на продукта може бъде свързано с
известни разходи или да бъде безплатно.
• Под понятието “пускане в действие” се разбира първото ползване на даден
продукт от краен потребител в Общността. Въпреки това необходимостта от
осигуряване в рамките на надзора на пазара, че продуктите са в съответствие с
приложимите директиви по време на тяхното пускане в действие, е ограничена.
• Един продукт трябва да е в съответствие с приложимите директиви от Нов
подход в момента на неговото първо пускане на пазара на Общността или в
28
момента на неговото първо пускане в действие на територията на Общността .
• Държавите-членки са длъжни:
 да не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и
пускането в действие на продукти, които са в съответствие с приложимите
директиви от Нов подход;
 да направят необходимото, за да гарантират, че продуктите могат да бъдат
пуснати на пазара и/или пуснати в действие, само когато са правилно
конструирани,
инсталирани,
поддържани
и
използвани,
съгласно
предназначението им и като такива не застрашават безопасността и здравето на
хората, или не накърняват други интереси, обхванати от приложимите
директиви.
2.3.2. Пускане на пазара

29
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По въпроса за отговорността за продуктите виж глава 3, точка 3,7.
Директивите за играчките, за нисковолтовите съоръжения, за строителните продукти и за
хладилните уреди обхващат само пускането на пазара.
29
Понятието “пускане на пазара” е дефинирано в много малко директиви: съгласно
Директивата за безопасност на играчките пускането на пазара обхваща както продажбата,
така и безплатното разпространение; съгласно директивите за активните медицински
изделия за имплантиране, за медицинските изделия и за медицинските изделия за
диагностика in vitro, понятието е равнозначно на първото платено или безплатно
предоставяне на разположение на дадено изделие, което се извършва с оглед неговото понататъшно разпространение и/или неговата по-нататъшна употреба на територията на
Общността, независимо от това дали това изделие е ново или е било изцяло обновено;
според Директивата за гражданските експлозиви, понятието е равносилно на първото
безплатно или платено предоставяне на разположение на упоменатите в директивата
28

24

Директивите от Нов подход имат за цел да осигурят свободното движение на продукти,
които са в съответствие с изискванията на директивите за осигуряване на високо ниво на
защита. Ето защо държавите-членки не могат да забранят, ограничат или възпрепятстват
пускането на пазара на такива продукти. Въпреки това държавите-членки имат правото да
поддържат или приемат в съответствие с Договора за Европейската общност (и поспециално в съответствие с член 28 и с член 30), допълнителни национални разпоредби,
отнасящи се до използването на точно определен продукт и целящи защита на
работниците или на други потребители, или опазването на околната среда. Тези
национални разпоредби обаче не могат да изискват модификации на продукта, произведен
в съответствие с разпоредбите на приложимите директиви, нито да окажат влияние върху
условията за пускането му на пазара на Общността.
Счита се, че един продукт е пуснат на пазара на Общността, когато е предоставен на
разположение за първи път на територията на Общността, тоест когато е преотстъпен в
края на производствената фаза с цел да бъде разпространен или пуснат в действие на
30
територията на Общността . Освен това, понятието пускане на пазара касае всеки
отделен продукт, а не даден тип продукт, независимо дали става въпрос за производството
на единична бройка или за серийно производство.
Производителят или неговият упълномощен представител в Общността преотстъпват
съответния продукт на вносител, установен на територията на Общността или на лице,
31
упълномощено да разпространява продукта на територията на Общността .
Производителят или от неговия упълномощен представител, установен в Общността, могат
също така да преотстъпят продукта директно на крайния потребител или ползвател.
Счита се, че продуктът е преотстъпен, когато е предаден физически или когато са
преотстъпени правата за собственост върху продукта. Преотстъпването на продукта може
да бъде свързано с известни финансови разходи или да бъде безплатно и може да стане на
базата на какъвто и да е нормативен акт. Следователно преотстъпването на продукта се
извършва в рамките на продажбата, заемането, отдаването под наем, отдаването на лизинг
и даряването на продукта
Счита се, че пускане на пазара няма ако:
• продуктът е преотстъпен от производител от трета страна на неговия установен в
Общността упълномощен представител който трябва, съгласно предоставените му
32
пълномощия, да се увери, че продуктът е в съответствие с приложимата директива ;
• продуктът е преотстъпен на производител с цел да бъде предмет на допълнителни
33
операции (например комплектоване, настройка, обработка и етикетиране) ;

експлозиви, с оглед тяхното по-нататъшно разпространение и/или тяхната по-нататъшна
употреба на територията на Общността; според Директивата за асансьорите пускането на
пазара се извършва, когато лицето, което монтира асансьора го предоставя за първи път на
разположение на крайния потребител.
30
Следователно вноса на продукти за лични цели се възприема също като един вид
пускане на пазара, което се осъществява в момента на влизането на продуктите на
територията на Общността. Отговорността за съответствието на продукта в този случай е
дефинирана в глава 3, точки 3.1 и 3.3. По-принцип продуктите, които са произведени за
лични цели не могат да бъдат считани за пуснати на пазара продукти. Въпреки това във
връзка с Директивата за строителните продукти, трябва да бъде взет под внимание факта,
че за да бъдат постигнати целите, заложени в директивата, строителните продукти, които
строителят сам произвежда на строежа или на друго място, трябва да бъдат считани за
продукти, които са пуснати на пазара, въпреки че в този случай няма преотстъпване.
31
Дистрибуторската мрежа може, също така, да бъде дистрибуторската търговска верига на
производителя или тази на неговия упълномощен представител.
32
По въпроса за упълномощеното лице виж глава 3, точка 3,2.
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• митническите власти не разрешават свободното движение на продукта, ако продуктът
подлежи на друга митнически процедура (като например транзитен внос, складиране или
34
временен внос) или ако продуктът се намира в безмитна зона ;
• продуктът е произведен в държава-членка с цел да бъде изнесен в трета страна;
35
• продуктът е представен на търговски панаири, изложения или на демонстрации ;
• продуктът се намира в склад на производителя или на негов установен в Общността
упълномощен представител, но все още не е предоставен на територията на Общността,
освен ако приложимите директиви не предвиждат друго.
Продукт, които се предлага в каталог или по електронен път, се счита за пуснат на пазара
на Общността само при неговото първо действително предоставяне на разположение. С
оглед спазване на правилата и принципите, целящи забрана на заблуждаваща реклама,
всяко несъответствие на продукт, който е предназначен за пазара на Общността, трябва да
бъде ясно обозначено.
В момента на тяхното пускане на пазара, продуктите трябва да са в съответствие с
приложимите директиви от Нов подход и с другите нормативни актове на Общността. Ето
защо новите продукти, произведени в Общността и всички продукти, внесени от трети
страни, независимо от това дали са нови или употребявани, трябва да отговарят на
разпоредбите на приложимите директиви при тяхното първо предоставянето на
територията на Общността. Държавите-членки са длъжни да гарантират това съответствие
36
в рамките на надзора на пазара . Свободното движение на употребявани продукти, които
са предоставени на територията на Общността става съгласно принципите, формулирани в
член 28 и член 30 от Договора за Европейската общност.
2.3.3.

Пускане в действие

37
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В този случай за производител се счита лицето, което носи крайната отговорност за
съответствието на продукта и което трябва да бъде в състояние да изпълнява
задълженията, произтичащи от тази отговорност (виж. глава 3, точка 3.1.1).
34
Виж регламент (ЕЕС №2913/92) на Съвета, с които се установява Митнически кодекс на
Общността. По силата на този регламент стоките, които не са произведени в Общността и
които са предмет на митническа процедура за временна забрана или които се намират в
свободна безмитна зона, подлежат на митнически контрол и не могат да се движат
свободно на територията на вътрешния пазар. Преди да бъде разрешено тяхното свободно
движение, тези стоки трябва да бъдат декларирани, за да могат да бъдат допуснати на
територията на Единния пазар и за да може спрямо тях да бъде приложен митническия
режим на Общността, което налага вземането на съответните търговски мерки, уреждането
на формалностите, свързани с вноса на стоки и изплащането на всички дължими според
закона мита.
35
В този случай, обаче, трябва да бъде ясно обозначено, че въпросният продукт не може
да бъде пуснат на пазара или пуснат в действие докато не бъде приведен в съответствие.
36
По въпроса за надзора на пазара виж глава 8.
37
Понятието “пускане в действие” няма точно определена дефиниция в директивите от Нов
подход. Въпреки това съгласно Директивата за активните медицински изделия за
имплантиране пускането в действие на тези изделия означава предоставянето им на
разположение на медицинския персонал с цел тяхното имплантиране, а съгласно
Директивата за медицинските изделия и Директивата за медицинските изделия за
диагностика in vitro, понятието съответства на фазата, в която дадено изделие е било
предоставено на разположение на крайния потребител и може следователно да бъде
употребено за първи път по предназначение на територията на Общността. В Директивата
за морското оборудване се използва изразът “поставяне на борда” на кораб на Общността
вместо “пускане в действие”. Директивите за безопасност на играчките, за нисковолтовите
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Пускането в действие се осъществява когато крайният потребител използва за първи път
38
продукта на територията на Общността . Когато даден продукт е пуснат в действие на
работното място за негов краен потребител се счита лицето, което ще работи с него.
Продуктите трябва да отговарят на разпоредбите на приложимите директиви от Нов подход
и на други нормативни актове на Общността, в момента на тяхното пускане в действие.
Въпреки това, необходимостта от проверка за съответствието на продуктите и, ако е
необходимо, от проверка, която да установи дали тези продукти са правилно инсталирани,
поддържани и използвани според предназначението им, трябва да бъде сведена в рамките
на надзора на пазара (36) до онези продукти:
• които могат да се използват само ако бъдат комплектовани, инсталирани или ако са
претърпели друга подобна манипулация;
• чието съответствие може да бъде повлияно от условията на разпространение
(например складиране, транспорт)
• които не са пуснати на пазара преди пускането им в действие (например продукти,
39
произведени за лични цели) .
Държавите-членки нямат право да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането
40
в действие на продукти, които отговарят на разпоредбите на приложимите директиви .
Въпреки това държавите-членки са в правото си да поддържат и приемат, в съответствие с
Договора за Европейската общност (по конкретно с член 28 и член 30 от Договора),
допълнителни национални разпоредби касаещи пускането в действие, инсталирането и
използването, които имат за цел да гарантират защитата на работниците, на други
потребители или на други продукти. Тези национални разпоредби обаче не могат да
изискват модифицирането на продукт, произведен съгласно разпоредбите на приложимите
директиви.
2.4. Преходен период
•

Повечето директиви от Нов подход предвиждат преходен период

41

.

съоръжения, за строителните продукти, за гражданските експлозиви и за хладилните уреди
не включват в обхвата си пускането в действие.
38
Що се отнася до асансьорите и други сходни устройства или съоръжения, се счита че
пускането в действие се осъществява в момента, в който става възможно използването за
първи път на устройството или съоръжението на територията на Общността.
39
Плавателните съдове, които са произведени за лични цели, не трябва да бъдат
включвани в обхвата на Директивата за плавателните съдове за отдих, ако не се
предвижда те да бъдат пуснати на пазара в срок от пет години след производството им за
лични цели. По въпроса за изключенията във връзка с Директивата за строителните
продукти виж забележка 30. Като друго изключение от правилото трябва да бъде цитирана
Директивата за съоръженията под налягане, която не включва в обхвата си
комплектоването на оборудването на място и под отговорността на ползвателя.
40
Съгласно Директивата за бойлерите за топла вода, продуктите могат да бъдат пуснати в
действие ако отговарят на изискванията за енергийна ефективност, заложени в
директивата, както и на националните изисквания за пускане в действие. Въпреки това
подобни разпоредби не могат да възпрепятстват свободното движение на бойлерите за
топла вода. Съгласно Директивата за радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни
устройства, държавите-членки са в правото си да ограничат пускането в действие на
радиосъоръженията, за да осигурят ефикасното и подходящо използване на
радиочестотния спектър, за да избегнат неблагоприятните интерференции и за да осигурят
защита на общественото здраве.
41
Преходният период е все още в сила (към момента на изготвянето на Ръководството,
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• До изтичането на преходния период държавите-членки са длъжни да
разрешат на тяхна територия свободното движение на продукти, които са
проектирани и произведени съгласно разпоредбите на тяхното собствено
законодателство. По време на преходния период производителят има
възможността да прилага или разпоредбите на националното законодателство,
или разпоредбите на директивата.
• По време на преходния период продуктите, които са в съответствие с всички
приложими директиви, могат да бъдат пуснати пазара на Общността и пуснати в
действие на територията на която и да е държава-членка. Продуктите,
произведени в съответствие с националното законодателство или с доброволни
технически спецификации имат право на свободно движение по силата на
принципите, формулирани в член 28 и член 30 от Договора за Европейската
42
общност .
• В края на преходния период прилагането на директивата доминира над
прилагането на националните нормативни актове, които обхващат същите
43
продукти или същите съществени изисквания . Следователно, след изтичане на
преходния период, само продуктите, които отговарят на изискванията на
съответната директива могат да бъдат пуснати на пазара на Общността или да
бъдат пуснати в действие на територията на Общността.
Целта на преходния период е да позволи на производителите и на нотифицираните органи
да се адаптират постепенно към процедурите за оценяване на съответствието и към
съществените изисквания, формулирани в новата директива, като по този начин бъде
предотвратен рискът от прекратяване на производството. Освен това този период е
необходим на производителите, вносителите и дистрибуторите, които се нуждаят от време,
за да упражнят правата си, предоставени им съгласно съществуващото национално
законодателство и които трябва да изчерпат наличните количества продукти, които са в
съответствие с действащите национални нормативни актове, предхождащи влизането в
сила на новата директива. Не на последно място трябва да бъде изтъкнато, че преходният
период осигурява допълнително време за приемането на хармонизираните стандарти,
въпреки че това по принцип не е предпоставка за прилагане на директивите от Нов
подход.
Взимайки под внимание целите на преходния период, държавите-членки трябва да не
променят до края на преходния период действащото на тяхна територия национално

б.пр.) за неавтоматичните везни (до 31 декември 2002), за гражданските експлозиви (до 31
декември 2002), за потенциално експлозивната атмосфера (до 30 юни 2003), за
медицинските изделия (до 30 юни 2001), за асансьорите (до 30 юни 1999), за съоръженията
под налягане (до 29 май 2002 по отношение на пускането на пазара), за медицинските
изделия за диагностика in vitro (до 7 декември 2003 по отношение на пускането на пазара и
до 7 декември 2005 по отношение на пускането в действие) и за радиосъоръженията и
крайните далекосъобщителни устройства (до 7 април 2000 по отношение на оценяване на
съответствието съгласно съществуващия механизъм и до 7 април 2001 по отношение на
пускането на пазара и пускането в действие).
42
Всички продукти, независимо дали са в съответствие със старата или новата нормативна
система, могат да се движат свободно по време на преходния период, в случаите, когато
националните нормативни актове, които би трябвало да бъдат заменени, въвеждат
изискванията на съществуващото хармонизирано законодателство на Общността. Например
директивата за радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства заменя
съществуващата Директива за крайните далекосъобщителни устройства.
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По въпроса за изключенията предвидени в член 28 и член 30 от Договора за
Европейската общност виж глава 2, точка 2.3.
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законодателство, освен ако няма други разпоредби в тази насока . Задължението да се
поддържат предходните нормативни актове се отнася не само до задължителните
нормативни актове, които са в сила във всяка една държава-членка, но и до националните
спецификации, които производителите прилагат доброволно. Следователно, при отсъствие
на нормативни актове, в точния смисъл на думата, държавите-членки трябва да прилагат
съществуващия режим и следователно да се въздържат от разработване на подобни
актове. Освен това, националните органи по стандартизация трябва да предоставят на
разположение, по време на преходния период, копия от националните стандарти, които се
прилагат съгласно съществуващата национална нормативна система.
Всяка директива, която предвижда преходен период, определя датата, на която
съществуващата национална система престава да действа. Обикновено това е датата, на
която директивата влиза в сила, но в някои случаи това може да бъде и датата на
приемане на съответната директива.
По време на преходния период държавите-членки не могат да правят никакви промени в
съществуващия национален нормативен режим, които биха довели от своя страна до
изменение на процедурата за оценяване на съответствието или биха повлияли по какъвто и
да е начин на придобитите от производителите, вносителите и дистрибуторите права.
Въпреки това държавите-членки имат правото да правят промени при извънредни случаи.
Така например ако техническият прогрес или пък изключителни обстоятелства покажат, че
действащият режим не удовлетворява законовите изисквания и че този недостатък
поражда рискове, които държавата-членка не е в състояние да предотврати чрез
своевременни мерки, то тогава този режим следва да бъде изменен. Съгласно директива
98/34/ЕС, Комисията и останалите държави-членки трябва да бъдат уведомени за
измененията, които се предвижда да бъдат направени, за да могат да направят коментари
във връзка с тях.
В края на преходния период държавите-членки са длъжни да отменят прилагането на
действащата до този момент нормативна система, т.е. да отменят съответните нормативни
актове. В резултат на което националните нормативни актове, които въвеждат
разпоредбите и изискванията на директивите ще бъдат считани за единствените
задължителни действащи актове по отношение на влизащите в обхвата им продукти и
рискове. От което следва, че продуктите няма да могат да бъда произвеждани в
съответствие със сертификатите за одобрение на типа или други сертификати, които са
издадени по силата на отменената нормативна система.
След изтичане на преходния период, продуктите произведени преди или по време на този
период, в съответствие с отменената нормативна система, няма да могат да бъдат пускани
на пазара на Общността. С оглед гарантиране на безопасността или изпълнението на
целите, заложени в новата директива, пускането в действие на даден продукт, който е бил
пуснат на пазара преди изтичането на преходния период, трябва да бъде разрешено след
тази дата, само ако въпросният продукт е бил годен за употреба при пускането му на
пазара. В противен случай, той може да бъде пуснат в действие след тази дата, само ако
45
удовлетворява напълно разпоредбите на директивата .
44

Директивата за газовите уреди представлява изключение от правилото, защото не
формулира никакви задължения в тази насока към държавите-членки, а им позволява да
пускат на пазара продукти, които са в съответствие с действащите по време на преходния
период нормативни актове. Друго изключение представяла Директивата за
радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, която заменя
съществуващия в началото на преходния период режим, но позволява продукти, които са
в съответствие с този режим да бъдат пускани на пазара и в действие в продължение на
преходен период от една година.
45
Имайки предвид, че Директивата за гражданските експлозиви не засяга въпроса за
пускането на пазара и че Директивата за съоръженията под налягане не фиксира никакъв
срок за пускане в действие, продуктите влизащи в обхвата на тези две директиви могат да
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Поставянето на СЕ маркировка показва, че продуктите, които са подчинени на няколко
директиви, които предвиждат нейното поставяне, отговарят на изискванията, формулирани
в тях. Въпреки това, ако една или повече от тези директиви позволяват на производителя
да избира по време на преходния период кои разпоредби да приложи, то тогава СЕ
маркировката показва, че продуктът е в съответствие само с приложените от
производителя директиви. Следователно, по време на преходния период, СЕ
маркировката, поставена върху даден продукт не удостоверява задължително неговото
съответствие с всички приложими директиви, предвиждащи нейното поставяне. Ето защо в
документите, инструкциите за работа или упътванията, които придружават продукта трябва
да бъдат упоменати директивите, които производителят е приложил, в случай че някоя от
тези директиви предвижда преходен период. Приложените директиви трябва също така да
46
бъдат упоменати в ЕС-декларацията за съответствие .

бъдат пуснати в действие във всеки един момент, без обаче да е необходимо да отговарят
на други условия. По въпроса за пускане на пазара и пускане в действие виж глава 2, точка
2.3.
46
По въпроса за ЕС-декларацията за съответствие виж глава 5, точка 5.4, по въпроса за СЕ
маркировката виж глава 7.
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3. ОТГОВОРНОСТИ
3.1.
3.1.1.

Производител
Директиви от Нов подход

•
Производител по смисъла на директивите от Нов подход е лицето, което е
отговорно за проектирането и производството на даден продукт, който трябва да
бъде пуснат от негово име на пазара на Общността.
•
Производителят е длъжен да гарантира, че даден продукт, предназначен за
пускане на пазара на Общността, е проектиран и произведен в съответствие със
съществените изисквания на приложимите директиви от Нов подход и да
удостовери, че този продукт отговаря на тези изисквания.
•
Производителят може да използва завършени продукти, елементи или
компоненти, които са годни за употреба или да възлага част от задълженията си
на подизпълнители. Въпреки това той трябва винаги да контролира
производствения процес като цяло и да има необходимата компетентност, за да
47
поеме отговорността за продукта .
Производител е всяко физическо или юридическо лице, което поема отговорността за
проектирането и производството на продукт, който трябва да бъде пуснат от негово име на
47
пазара на Общността . Отговорностите на производителя се поемат също така и от всяко
физическо или юридическо лице, което сглобява, опакова, обработва или маркира
продукти, които са готови за употреба и които трябва да бъдат пуснати от негово име на
пазара на Общността. Освен това отговорността на производителя се поема и от всяко
друго лице, което променя предназначението на продукта по такъв начин, че по отношение
на него могат да бъдат приложени други съществени изисквания или от всяко друго лице,
което променя съществено или преправя продукта (като по този начин създава нов
48
продукт) с оглед неговото пускане на пазара на Общността .
Производителят може сам да проектира и произвежда продукта. За да може продуктът да
бъде пуснат от негово име на пазара и той да бъде считан по този начин за негов
производител, последният може, да възложи на подизпълнител проектирането,
производството, сглобяването, опаковането, обработването или маркирането на продукта.
Когато производителят възлага част от задълженията на подизпълнител, тогава той трябва
да запази контрола над продукта като цяло и да се увери, че получава цялата информация,
която му е необходима, за да поеме своите отговорности, произтичащи от разпоредбите на
директивите от Нов подход. Производителят, който е възложил изпълнението на част или
на всички свои задължения на подизпълнител, не може в никакъв случай да прехвърли
отговорностите си на упълномощен представител, дистрибутор, търговец на дребно или на
едро, ползвател или подизпълнител.
Отговорността за съответствието на продукта с изискванията на приложимите директиви се
поема единствено и изцяло от производителя, независимо дали това е лицето, което само
е проектирало и произвело продукта или лицето, считано за производител, тъй като
продуктът е пуснат на пазара от негово име. Производителят носи отговорност:
47

Ако производителят използва завършени продукти, части или компоненти, които са годни
за употреба и влизат в обхвата на някоя от директивите от Нов подход, отговорността за
тези продукти, части или компоненти се поема от техния първоначален производител.
47
Понятието “производител” няма точна дефиниция в директивите от Нов подход, с
изключение на директивите за активните медицински изделия за имплантиране, за
медицинските изделия и за медицинските изделия за диагностика in vitro.
48
По въпроса за продуктите, които влизат в обхвата на приложение на директивите виж
глава 2, точка 2.1.

31

•
за проектиране и производство на продукта в съответствие със съществените
изисквания, формулирани в директивата (ите);
•
за извършване на оценяване на съответствието, съгласно процедурата(рите),
предвидена(и) в директивата(ите).
Производителят е длъжен да бъде запознат в детайли с проектирането и производството
на продукта, за да може да поеме отговорността, свързана със съответствието на продукта
със съществените изисквания на приложимите директиви от Нов подход. Това правило е в
сила когато производителят сам проектира, произвежда, опакова и етикетира продукта, но
също и когато една или друга от тези дейности е възложена на подизпълнител.
Що се отнася до оценяване на съответствието на продукта, в този случай отговорността на
49
производителя зависи от прилаганата процедура за оценяване на съответствието . По
принцип производителят трябва да направи необходимото, за да може производственият
процес да гарантира съответствието на продуктите, за да постави СЕ маркировката върху
продукта, за да изготви техническата документация и ЕС-декларацията за съответствие. В
зависимост от директивата, производителят може да подложи своя продукт на изпитване и
сертифицикация от трета страна (обикновено нотифициран орган) или да поиска неговата
система по качество да бъде одобрена от нотифициран орган. Някои директиви, освен
това, формулират и допълнителни изисквания към производителя (например изискването
продуктът да е придружен с точна и подробна информация).
Директивите обикновено изискват върху продукта да бъде изписано името на
производителя – например върху маркировка, поставена върху продукта или в
50
техническата документация, която придружава продукта . Понякога, обаче, е невъзможно
да бъде идентифицирано лицето, което в действителност е отговорно за проектирането и
производството на продукта. С изключение на случаите, в които има специални
разпоредби, фактът че лицето, което е проектирало и произвело продукта, не може да
бъде идентифицирано, не намалява отговорностите на лицето, което е пуснало продукта на
пазара на Общността (например всяко физическо или юридическо лице, което внася от
трета страна нов или употребяван продукт). Следователно, отговорното лице трябва да
гарантира, че продуктът е в съответствие с приложимите директиви и че продуктът е бил
51
предмет на подходяща процедура за оценяване на съответствието .
Има случаи, в които пускането в действие на даден продукт може да предшества пускането
на пазара (например продукт, произведен за лични цели). В този случай лицето, което
пуска продукта в действие трябва да поеме отговорността на производителя и трябва
следователно да гарантира, че продуктът удовлетворява изискванията на директивата и че
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Виж приложение 7.
Виж директивите за нисковолтовите съоръжения, за безопасност на играчките, за
строителните продукти, за машините, за неавтоматичните везни, за активните медицински
изделия за имплантиране, за газовите уреди, за медицинските изделия, за потенциално
експлозивна атмосфера, за плавателните съдове за отдих, за асансьорите, за съоръженията
под налягане, за крайните далекосъобщителни устройства, за медицинските изделия за
диагностика in vitro, за радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.
Освен това съгласно Директивата за медицински изделия за диагностика in vitro, всеки
производител, който пуска от свое име на пазара на Общността медицински изделия е
длъжен да се регистрира в държавата-членка, в която е неговото седалище.
51
Освен това съгласно Машинната директива и Директивата за асансьорите,
задълженията, свързани с процедурата за оценяване на съответствието се прилагат по
отношение на всяко едно лице, което пуска продукта на пазара на Общността, в случаите,
когато нито производителят, нито неговият установен в Общността упълномощен
представител, нито лицето, което монтира асансьорите не отговарят на гореспоменатите
изисквания.
50
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е бил подложен на подходяща процедура за оценяване на съответствието .
Директивите от Нов подход не изискват производителят да бъдат задължително установен
на територията на Общността. Следователно, по силата на тези директиви, задълженията
на производителя са едни и същи, независимо дали той е установен извън Общността или в
някоя от държавите-членки.
3.1.2. Директива за отговорност за продукта и Директива за обща безопасност на
продуктите
Дефиницията за производител, съгласно директивите от Нов подход, се различава от
дефиницията, формулирана в директивите за отговорност за продукта и за общата
безопасност на продуктите.
Всяко лице по веригата от доставката до разпространението на продуктите може да бъде
считано за отговорно за несъответствието на даден продук и срещу него могат да бъдат
предприети съответните юридически или административни действия. Такъв може да бъде
именно случая, когато производителят е установен извън Общността. Съгласно
Директивата за отговорност за продукта, понятието производител обхваща повече и
различни лица в сравнение с директивите от Нов подход. Понятието производител и
отговорностите на производителя съгласно Директивата за отговорност за продукта, са
представени в точка 3 на тази глава.
Съгласно Директива за обща безопасност на продукта, производител е лицето, което
произвежда продукта и което е установено в Общността, както и всяко друго лице, което
произвежда продукта или поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак
върху продукта и което се представя по този начин за производител или лицето, което
ремонтира основно продукта. За производител може да бъде считан също така
упълномощеният представител на лицето което, произвежда продукта, ако последното не е
установено на територията на Общността или вносителят на продукта, ако няма установен
в Общността упълномощен представител. Всеки друг специалист от дистрибуторската
мрежа може да бъде считан за производител дотолкова, доколкото неговите действия
могат да окажат влияние върху безопасността на продукта, който е пуснат на пазара.
Директивата за обща безопасност на продуктите изисква производителите да пускат на
пазара само безопасни стоки. Те са задължени, в рамките на съответните им функции, да
предоставят на потребителите необходимата информация, която би им дала възможност да
направят оценка на рисковете, свързани с продукта, в случаите, когато отсъствието на
подходяща предупредителна маркировка не позволява тези рискове да бъдат открити
веднага и да бъдат взети необходимите предпазни мерки за тяхното предотвратяване.
Производителите са задължени също така да вземат съответните мерки, съизмерими с
характеристиките на продукта, за да бъдат информирани за евентуалните рискове и да
действат по подходящ начин като изтеглят, ако е необходимо, продукта от търговската
53
мрежа .
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Това не се прилага за продукти, които влизат в обхвата на директивите за безопасност
на играчките, за нисковолтовите съоръжения, за строителните продукти, гражданските
експлозиви и за хладилните уреди, тъй като тези директиви уреждат само пускането на
пазара. Това правило не се прилага също така за плавателните съдове за отдих,
произведени за лични нужди, при условие, че не се предвижда тяхното пускане на пазара
на Общността преди изтичането на срок от пет години, или за плавателните съдове за
отдих, проектирани преди 1950 г. Строителните продукти, произведени за лични нужди
трябва да бъдат разглеждани по изключение като продукти, които са пуснати на пазара
(виж забележка 30).
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Директивата за обща безопасност на продуктите се прилага до известна степен и за
продуктите, които влизат в обхвата на директивите от Нов подход.
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3.2.

Упълномощен представител

•
Производителят може да посочи физическо или юридическо лице, което да
изпълнява функциите на негов упълномощен представител и като такъв да
54
действа от негово име .
•
За целите на директивите от Нов подход, упълномощеният представител
трябва да е установен в Общността.
•
Тъй като упълномощеният представител се назначава официално от
производителя, властите на държавите-членки могат да се обръщат към него
вместо към производителя по въпроси, свързани със задълженията на
производителя, които произтичат от съответната директива от Нов подход.
•
Производителят носи по принцип отговорност за мерките, които негов
упълномощен представител е взел от негово име.
Производителят може да бъде установен в Общността или извън нея. И в двата случая,
производителят може да посочи свой упълномощен представител в Общността, който да
действа от негово име при изпълнението на конкретни задачи, упоменати в приложимите
директиви. Производителят, установен извън Общността, не е задължен да има свой
упълномощен представител в Общността, въпреки че назначаването на упълномощен
55
представител има известни предимства .
За целите на директивите от Нов подход, тоест за да може да действа от името на
производителя, упълномощеният представител трябва да е установен на територията на
Общността. Трябва също така да бъде направено ясно разграничение между търговските
представители на производителя (като например оторизираните дистрибутори), които са
установени на територията на Общността или извън нея и упълномощения представител по
смисъла на директивите от Нов подход.
Делегирането на задълженията от производител на упълномощен представител трябва да
бъде ясно формулирано и писмено документирано, с цел да бъде определено в какво точно
се състоят тези задължения и установено до къде се простират пълномощията на
представителя. В зависимост от процедурата за оценяване на съответствието и съответната
директива, упълномощеният представител може например да бъде натоварен със
задължението да гарантира и удостоверява, че продуктът е в съответствие със
съществените изисквания, да поставя СЕ маркировката и идентификационния номер на
нотифицирания орган върху продукта, да изготвя и подписва ЕС-декларацията за
съответствие или да съхранява и предоставя на разположение на националните органи за
56
надзор декларацията за съответствие и техническата документация .
Задълженията, които съгласно директивите от Нов подход могат да бъдат делегирани на
упълномощения представител са предимно от административно естество. Следователно и в
случай, че директивите от Нов подход не предвиждат друго, производителят не може нито
да преотстъпи на друг правото да взима необходимите мерки за осигуряване на
производствен процес, които да гарантира съответствието на продуктите, нито правото да
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Понятието упълномощен представител по принцип не е ясно дефинирано в директивите
от Нов подход, с изключение на директивите за медицинските изделия и за медицинските
изделия за диагностика in vitro.
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Съгласно директивите за медицинските изделия (и по специално някои видове
медицински изделия) и за медицинските изделия за диагностика in vitro производителят,
който няма регистрирана търговска площ в някоя от държавите-членки и който пуска от
свое име въпросните медицински изделия на пазара на Общността, трябва да посочи лице,
което е установено в Общността и което да поеме отговорността за продажбата на тези
изделия.
56
Виж приложение 7.
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изготвя съответната техническа документация. Освен това, упълномощеният представител
няма право по своя инициатива да модифицира продукта с оглед неговото привеждане в
съответствие с изискванията на приложимите директиви.
Упълномощеният представител може в същото време да изпълнява и функциите на
подизпълнител. Следователно в качеството си на подизпълнител, той може да участва в
проектирането и производството на продукта, при условие че производителят запазва
цялостния контрол върху продукта и поема по този начин отговорността за съответствието
на въпросния продукт с изискванията на приложимите директиви.
Упълномощеният представител може също така да изпълнява функциите на вносител или
на лице, което по смисъла на директивите от Нов подход отговаря за пускането на
продукта на пазара. В този случай отговорностите на упълномощения представител са
57
много по-големи .
3.3.

Вносител/лице, отговорно за пускането на пазара

•
По смисъла на директивите от Нов подход, вносител (или лице, което е
отговорно за пускането на пазара) е всяко физическо или юридическо лице,
което е установено на територията на Общността и което пуска на пазара на
Общността продукт с произход от трета страна.
•
Вносителят трябва да гарантира, че може да представи на органите за
надзор на пазара, необходимата информация за продукта, в случаите когато
производителят не е установен в Общността и няма упълномощен представител в
Общността.
•
Всяко физическо или юридическо лице, което внася продукт в Общността,
може в определени случаи да бъде считано за лицето, което трябва да поеме
отговорностите на производителя, произтичащи от прилаганите директиви от
Нов подход.
Според директивите от Нов подход вносителят, който е установен на територията на
Общността и който пуска на пазара на Общността продукт, с произход от трета страна, има
ограничена, но точно установена отговорност. В някои от директивите под вносител се
разбира лицето, което е отговорно за пускането на продукта на пазара.
Съгласно директивите от Нов подход, вносителят (или лицето, отговорно за пускането на
продукта на пазара) трябва да бъде в състояние да представи на органите за надзор копие
от ЕС-декларацията за съответствие, както и да предостави на тяхно разположение
техническата документация. Тази отговорност се поема от вносителя (лицето, отговорно за
пускането на пазара), само когато производителят не е установен в Общността и няма
упълномощен представител в Общността. Вносителят (или лицето, отговорно за пускането
на пазара) трябва следователно да изиска от страна на производителя официален писмен
документ, които да гарантира, че документацията ще бъде на разположение на органите за
58
надзор при поискване от тяхна страна .
За разлика от упълномощения представител, вносителят не трябва да притежава
пълномощно от производителя, нито пък да поддържа превилигировани отношения с него.
Въпреки това едно от задълженията на вносителя е да гарантира, че при необходимост
може да бъде установен контакт с производителя.
Вносителят може да изяви готовност да изпълнява административни задачи от името на
производителя. В този случай и при условие, че е установен в Общността, той трябва да
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Виж глава 3, точка 3.
Не всички директиви съдържат конкретна формулировка във връзка с това задължение.
В Решение на Съвета 93/465/ЕЕС това задължение е ясно формулирано единствено във
връзка с процедурите за оценяване на съответствието, базиращи се на модули А, В, С и
техните варианти.
58
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бъде назначен от производителя да изпълнява функциите на негов упълномощен
представител.
В определени случаи лицето, което е посочено за вносител трябва да бъде в състояние да
поеме отговорностите на производителя и трябва следователно да гарантира, че продуктът
съответства на съществените изисквания и че е бил подложен на подходящата процедура
59
за оценяване на съответствието .
3.4.

Дистрибутор

•
По принцип директивите от Нов подход не съдържат разпоредби, касаещи за
разпространението на продуктите.
•
Под дистрибутор трябва да се разбира физическо или юридическо лице,
което е част от търговската верига и което предприема съответните търговски
действия след пускането на продукта на пазара на Общността.
•
Дистрибуторът е длъжен да вземе своевременни мерки, за да не допусне
пускането на пазара на Общността на продукти, които показват очевидно
несъответствие. Той трябва също така да бъде в състояние да представи
доказателства за съответствието на продуктите пред националните органи за
надзор на пазара.
За разлика от упълномощения представител, търговците на едро и на дребно, както и други
разпространители от търговската мрежа не трябва да имат привилигировани отношения с
производителя. Те могат да предприемат съответните търговски действия от името на
производителя или от свое име, едва след като продуктът бъде предоставен на пазара на
Общността.
Дистрибуторът трябва да действа с подобаващо внимание и да познава в принципно
приложимите законови разпоредби. Той трябва да знае например върху кои продукти
трябва да бъде поставена СЕ маркировката, какви документи трябва да придружават
продукта (например ЕС-декларация за съответствие), какви са езиковите изисквания към
инструкциите за употреба, предназначени за потребителя или към други свързани с
продукта документи, както и какви са неоспоримите критерии за установяване на
несъответствие на продукта. Следователно дистрибуторът не трябва да разпространява
продукти, за които знае или предполага, въз основа на информацията, с която разполага в
качеството му на специалист, че не отговарят на законовите изисквания. Дистрибуторът
трябва да вземе освен това участие в действията, предприети с цел предотвратяване или
ограничаване на рисковете.
Условията, при които се разпространява даден продукт (например условията, при които той
се транспортира или държи на склад) могат да окажат влияние върху съответствието му с
изискванията на приложимата директива. Такъв може да бъде случаят, например със
средствата за измерване и медицинските изделия. Следователно лицето, което носи
отговорността за условията, при които се разпространява продукта, трябва да вземе
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Когато вносителят сглобява, опакова, обработва или маркира продуктите, които са
готови за употреба, с оглед пускане им от негово име на пазара на Общността или когато
променя предназначението на продукта, той може да бъде считан за производител по
смисъла на директивите от Нов подход (виж глава 3, точка 3.1.1). Вносителят (или лицето,
което е отговорно за пускането на продукта на пазара) има по-големи отговорности
съгласно Машинната директива и Директивата за асансьорите. Според тези директиви
задълженията, произтичащи от процедурата за оценяване на съответствието трябва да
бъдат изпълнявани от всяко едно лице, което пуска продукта на пазара на Общността, в
случаите, когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител не са
установени в Общността и когато лицето, което монтира асансьорите не отговаря на тези
задължения.
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необходимите мерки, за да запази съответствието на продукта и да гарантира, че
продуктът удовлетворява съществените изисквания в момента на неговата първа употреба
в Общността.
Съгласно член 28 и член 30 от Договора за Европейската общност при отсъствие на
нормативни актове на Общността за условията на разпространение на даден продукт,
последните могат да бъдат предмет на национални разпоредби. Националните нормативни
актове, които предоставят на лицата, упражняващи определена професия, изключителните
права за разпространение на точно определени продукти, могат да ограничат
възможностите за разпространение на вносни продукти като сведат продажбите само до
няколко търговски канала. Следователно подобни нормативни актове представляват мярка,
която има сходен ефект с мярката за налагане на количествени ограничения върху
вносните стоки. Въпреки това подобни нормативни актове могат да бъдат оправдани ако
целят например защита на общественото здраве и ако предвиждат необходимите и
60
подходящи мерки за постигането на желания резултат .
Съгласно директивите от Нов подход дистрибуторът не трябва да поема отговорностите на
производителя. Следователно от него може да се изисква да представи копие от ЕСдекларацията за съответствие или от наличната техническа документация, само ако той
съвместява функциите на дистрибутор с тези на установен в Общността упълномощен
представител или на вносител (или на лице, което е отговорно за пускането на продукта
61
на пазара) . Въпреки това, дистрибуторът трябва да бъде в състояние да докаже на
националните органи за надзор, че е действал своевременно и че е получил гаранции, че
производителят, неговият упълномощен представител в Общността или лицето, което го
снабдява със съответния продукт са взели необходимите мерки съгласно приложимите
директиви. Дистрибуторът трябва също така да може да идентифицира производителя,
неговия упълномощен представител в Общността, вносителя или лицето, което го e
снабдило с продукта като по този начин окаже съдействие на органите за надзор в техните
усилия да получат ЕС-декларацията за съответствие и необходимите документи от
техническата документация.
Според Директивата за обща безопасност на продуктите под понятието дистрибутор се
разбира всеки професионалист, който е част от мрежата за доставка и разпространение на
стоки и чиито действия не влияят върху характеристиките за безопасност на продукта.
Съгласно директивата дистрибуторите трябва да вземат своевременни мерки, за да
допринесат за спазването на нейното основно изискване за безопасност на продуктите и в
частност те не трябва да разпространяват продукти, за които знаят или предполагат, въз
основа на информацията, с която разполагат и в качеството им на професионалисти, че не
удовлетворяват основното изискване на Директивата за общата безопасност на
продуктите. Те трябва, в рамките на техните функции, да участват в дейностите по надзор
и контрол на безопасността на продуктите, които са пуснати на пазара и по-специално да
предоставят информация относно рисковете, свързани с продукта и да оказват съдействие
по време на предприетите действия за предотвратяване на тези рискове.
3.5. Лица, които сглобяват и лица, които монтират даден продукт
•
Лицата, които сглобяват и лицата, които монтират даден продукт, който вече
е пуснат на пазара, трябва да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че в
момента на неговото първо използване в Общността, този продукт отговаря на
съществените изисквания. Това правило се прилага, когато съответната
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Виж решение на Съда С-271/92.
Виж глава 3, точки 3.2 и 3.3. Освен това ако в приложимата директива е ясно
формулирано изискването продуктите да бъдат придружавани с ЕС-декларация за
съответствие, то тогава дистрибуторът трябва да следи дали това изискване е спазено (виж
глава 5, точка 5.4).

61

37

директива обхваща пускането в действие и когато сглобяването или монтирането
могат да окажат влияние върху съответствието на продукта.
Някои продукти могат да бъдат използвани само след като бъдат предварително сглобени,
монтирани или подложени на друга подобна манипулация. Такъв може да бъде, например
случаят с машините, личните предпазни средства, средствата за измерване, газовите уреди
62
и крайните далекосъобщителни устройства .
63
Когато въпросната директива обхваща пускането в действие
и когато сглобяването,
монтирането или други подобни манипулации, които могат да повлияят на съответствието
на продукта, лицето, което отговаря за извършването на тези манипулации, трябва да
гарантира, че те не нарушават съответствието със съществените изисквания и по този
начин да гарантира, че продуктът е в съответствие с разпоредбите на приложимите
директиви, в момента на неговото първо пускане в действие на територията на Общността.
3.6.

Ползвател (работодател)

• Директивите от Нов подход не формулират други задължения към
ползвателите освен тези, които касаят пускането в действие.
• Законодателството на Общността, свързано с изискванията за здравословен и
безопасен труд, оказва влияние върху поддръжката и използването на продукти,
които влизат в обхвата на директивите от Нов подход и са използвани на
работното място.
Много от продуктите, които влизат в обхвата на директивите от Нов подход се използват на
работно място. Съгласно директивите, разработени и приети на базата на член 138 от
64
Договора за Европейската общност , работодателите трябва да изпълняват съответните
задължения, произтичащи от използването на работни съоръжения на работно място.
Работодател е всяко физическо или юридическо лице, което има трудовоправни
взаимоотношения с работник (т.е. онова лице, чиито услуги ползва работодателя) и което
носи отговорността, произтичаща от управлението на дадено предприятие или
учреждение.
Съгласно Директивата за минималните изисквания за безопасен и здравословен труд при
използване на работни съоръжения от работниците по време на работа (Директива
89/655/ЕЕС, изменена с Директива 95/63/ЕС), работодателят е длъжен да вземе всички
необходими мерки, за да гарантира, че работните съоръжения (например машини и
апаратура), които са на разположение на работниците са подходящи за извършваната от
тях работа и могат да бъдат използвани без да представляват заплаха за тяхната
безопасност и здраве. Работодателят може да закупува или да използва само такива
работни съоръжения, които съответстват на разпоредбите на приложимите директиви или
на минималните изисквания, формулирани в приложението на Директива 89/655/ЕЕС, в
случай че друга директива не се прилага или пък се прилага частично. Работодателят
трябва също така да вземе необходимите мерки, за да гарантира, че работните съоръжения
62

Съгласно директивите за асансьорите и съоръженията под налягане за производител се
счита лицето, което сглобява съответното съоръжение. Следователно това лице трябва да
поеме отговорностите на производителя. Освен това Директивата за медицинските изделия
предвижда специална процедура за комплектоване на изделията, върху които има
поставена СЕ маркировка, с цел те да бъдат пуснати на пазара под формата на система или
стерилен комплект за еднократна употреба.
63
По въпроса за пускането в действие виж глава 2, точка 2.3.2.
64
По въпроса за директивите основаващи се на член 95 и член 138 от Договора за
Европейската общност виж глава 1, точка 1.4.
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се поддържат на изискваното в гореспоменатите директиви ниво. Освен това
работодателят е длъжен да информира и обучи работниците във връзка с използването на
работните съоръжения.
В съответствие с Директивата за минималните изисквания за безопасен и здравословен
труд при използване на лични предпазни средства от работниците по време на работа
(Директива 89/656/ЕЕС), гореспоменатите лични предпазни средства трябва да бъдат
проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност на Общността (и
по-специално в съответствие с изискванията на Директивата за личните предпазни
средства). Освен това едно лично предпазно средство трябва да осигурява необходимата
защита по отношение на рисковете, във връзка с които то се използва като предпазно
средство, трябва да отговаря на съществуващите условия на работното място, трябва да
бъде съобразено с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника,
трябва да е по размер на лицето, което го използва и да бъде съвместимо с друго лично
предпазно средство, в случаите, когато е необходимо да бъдат използвани едновременно
няколко лични предпазни средства. Преди да е избрал личното предпазно средство
работодателят би трябвало да го подложи на оценяване, за да установи до каква степен то
отговаря на изискванията.
Съгласно Директивата за минималните изисквания за безопасен и здравословен труд при
използване на видеодисплей от работниците по време на работа (Директива 90/270/ЕЕС),
работодателите са длъжни да направят анализ на работното място и оценка на условията
за безопасен и здравословен труд и по-специално на рисковете от евентуално увреждане
на зрението на работниците, на рисковете от възникване на евентуални здравословни
проблеми или на проблеми, породени от психическо натоварване. Директивата формулира
също така минималните изисквания по отношение на видеодисплеите и на други подобни
съоръжения.
В съответствие с Директивата относно прилагането на мерки, имащи за цел подобряване на
условията на безопасен и здравословен труд (Директива 89/391/ЕЕС), всеки работник е
длъжен да се грижи, в рамките на своите възможности, за своята безопасност и здраве и за
безопасността и здравето на други лица, които по време на работа могат да бъдат пряко
засегнати от неговите действия. Така например работниците трябва да съблюдават
инструкциите, които са получили по време на обучение или от техния работодател и да
използват правилно както машините, апаратурата и другите производствени средства, така
и личните предпазни средства.
Директиви 89/391/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЕС и 90/270/ЕЕС установяват минимални
изисквания за безопасен и здравословен труд. Следователно държавите-членки могат да
приемат или поддържат по-строги разпоредби, при условие че те не са в противовес с
Договора за Европейската общност. Освен това разпоредбите на директивите от Нов
подход трябва да бъдат спазвани, в следствие на което допълнителните национални
разпоредби не могат да налагат изискване за изменение на продукти, които са включени в
обхвата на някоя от директивите от Нов подход, нито да влияят на условията за пускане на
тези продукти на пазара.
3.7. Отговорност за продукта
•
Всеки продукт, произведен или внесен в Общността, който е причинил вреди
на лица или собственост, влиза в обхвата на Директивата за отговорност за
продукта. Следователно тази директива се прилага и по отношение на продукти,
които попадат в обхвата на приложение на директивите от Нов подход.
•
Директивата за отговорност за продукта установява строг режим за
отговорността на производителите и вносителите, които са установени на
територията на Общността.
Директивата за отговорност за продукта обхваща както цялото движимо имущество и
електрическите инсталации, така и суровините и компонентите, влизащи в състава на
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крайните продукти. Услугите като такива се изключват понастоящем от обхвата на
директивата. Освен това директивата се прилага само за неизправни продукти, и поспециално за онези продукти, които не предлагат очакваното ниво на безопасност. Фактът
че продуктът не е годен за предвидената употреба не е достатъчен, за да бъде приложена
тази директива. Тя трябва да се прилага само, когато продуктът не е безопасен. Ако
впоследствие бъде разработен по-съвършен продукт, това не означава че предишните
модели на този продукт са били дефектни.
Производителят носи отговорността за изплащане на обезщетения за понесени вреди. Под
понятието производител се разбира лицето, което произвежда крайните продукти или
съставните части на продуктите, лицето, което произвежда суровините или всяко друго
лице, което се представя за производител (като поставя например някакъв отличителен
знак върху продукта). По смисъла на Директивата за отговорност за продукта, вносителите,
които са се заели с пускането на продукти с произход от трети страни на пазара на
Общността, могат също да бъдат считани за производители. Ако производителят не може
да бъде идентифициран, доставчикът на продукта ще бъде считан за отговорен, освен ако
не съобщи на пострадалото лице, в рамките на разумен срок от време, кой е
производителят на продукта или кое е лицето, което го е снабдило с неизправния продукт.
Когато няколко лица са отговорни за нанасянето на една и съща вреда, то тогава те носят
отговорността заедно и поотделно.
Производителят трябва да компенсира вредите, причинени от дефектен продукт на
физически лица (смърт, физическо увреждане) и на частна собственост (имущество,
предназначено за лична употреба). Трябва обаче да бъде подчертано, че директивата не
предвижда изплащане на обезщетение за нанесени имуществени вреди, причинени от
65
неизправен продукт, които не надвишават сумата от 500 евро . Моралните вреди
(страданията и болката) могат да бъдат предмет на националното законодателство.
Директивата не предвижда унищожаване на неизправния продукт и следователно не
налага задължение за изплащане на обезщетения, което не е в противовес с разпоредбите
на националното законодателство.
Съгласно директивата за отговорност за продукта държавите-членки могат да установят в
случай на серийни злополуки пределна сума, възлизаща най-малко на 70 милиона евро.
Въпреки това до този момент повечето от държавите-членки не са предприели нищо в тази
насока.
Производителят не винаги може да бъде считан за отговорен за вредите, причинени от
продукта. По принцип ощетеното лице, независимо дали е закупило или използвало
дефектния продукт, трябва да отстоява правата си, за да получи компенсация. На
пострадалото лице ще бъде изплатено обезщетение само ако докаже, че е понесло щети,
че продуктът е бил дефектен и че щетата е била причинена именно от този продукт. Ако
пострадалият е допринесъл по някакъв начин за причиняването на щетата, вината на
производителя може да бъде смекчена или даже отменена. Но тъй като Директивата за
отговорността за продукта се основава на принципа за отговорност без грешка от страна на
производителя, то тогава ощетеното лице не трябва да доказва, че производителят е бил
небрежен. От което следва, че производителят ще бъде считан за отговорен, дори ако
докаже, че не е бил небрежен, че намеса или пропуск от страна на трето лице са
допринесли за причиняването на щетите, че самият той е приложил съответните стандарти
или че въпросният продукт е бил изпитан.
Обезщетенията няма да се изплащат от производителя, ако се докаже че:
•
производителят не е отговорен за пускането на продукта на пазара (например ако
продуктът е бил откраднат);
•
продуктът не е бил дефектен, в момента на неговото пускане на пазара (т.е. ако
докаже, че дефектът се е появил впоследствие);
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Обменният курс на еврото спрямо националните валути е установен на 25 юли 1985
година и изчисляването на щетите в национални валути става в съответствие с този курс.
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•
произведеният продукт не е бил предназначен за продажба;
•
дефектът се дължи на съответствието на продукта със задължителни изисквания,
наложени от държавните органи (в това число не се включват изискванията на
66
националните, европейските и международните стандарти) ;
•
състоянието на научно-техническите познания в момента на пускането на продукта на
пазара не е позволило навременното откриване на дефекта (освобождаване от отговорност
67
при рискове, свързани с развоя на научно-техническите познания) ;
•
дефектът се дължи, в случай че става дума за подизпълнител, на проекта на крайния
продукт или на погрешни инструкции, получени от производителя на крайния продукт.
Десет години след пускането на продукта на пазара производителят престава да носи
отговорност за причинени щети, освен ако няма висящо съдебно дело. Освен това лицето
понесло вреди трябва да заведе дело в рамките на три години, след установяването на
щетите, дефекта и самоличността на производителя. Не може да бъде постигната никаква
договореност относно снемането на отговорността на производителя към ощетеното лице.
Съгласно Директивата за отговорност за продукта, държавите-членки нямат задължението
да отменят други законодателни мерки, свързани с отговорността. В това отношение
режимът на директивата допълва съществуващите национални нормативни актове, в които
се разглежда въпросът за отговорностите. Ощетеното лице решава въз основа на какъв
нормативен документ да заведе дело.

66

Следователно хармонизираните стандарти, въпреки че дават презумпция за
съответствие, не снемат отговорността от производителя, но могат да направят щетите помалко вероятни. По въпроса за презумпцията за съответствие виж глава 4, точка 4.З.
67
Според Европейския съд (Дело С-300/95) това препраща към едно обективно състояние
на знанията, свързани не само със стандартите за безопасност, които съществуват в
определен сектор, но и с всеки по-важен стандарт, който се предполага, че производителят
трябва да познава и до който е имал достъп. Отговорността за рисковете, свързани с
развоя на научно-техническите познания съществува само в две държавите-членки.

41

4. СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВИТЕ

68

4.1. Съществени изисквания
•
Съществените изисквания определят необходимите елементи за защита на
обществените интереси.
•
Съществените изисквания са задължителни. На пазара или в действие могат
69
да бъдат пускани само продукти, които отговарят на съществените изисквания .
•
Прилагането на съществените изисквания зависи от рисковете, които са
присъщи на даден продукт.
Един от основните принципи на Нов подход е да ограничи хармонизирането на
законодателствата до съблюдаване на съществените изисквания, които са от общественоважно значение. Тези изисквания касаят най-вече защитата на здравето и безопасността
на ползвателите (най-често потребителите и работниците) и понякога обхващат други
фундаментални изисквания (като например защита на материалните блага или опазване на
околната среда).
Съществените изисквания са разработени, за да предоставят и гарантират висока степен на
защита. Те произтичат от някои рискове, свързани с продукта (например физично или
механично съпротивление, възпламеняемост, химични, електрически или биологични
свойства, хигиена, радиоактивност, точност), касаят продукта или неговите технически и
експлоатационни характеристики (например разпоредбите относно използваните
материали, проекта, конструкцията, методът на производство, изготвената от
производителя документация) или установяват основния обект на защита (например чрез
илюстрован списък). Често пъти съществените изисквания са комбинация от тези три
точки. Следователно няколко директиви могат да бъдат приложени едновременно по
отношение на даден продукт, тъй като едновременното прилагане на съществените
изисквания на няколко директиви e необходимо, за да бъдат обхванати всички обществени
интереси.
Прилагането на съществените изисквания става в зависимост от риска, свързан с даден
продукт. Следователно, производителите трябва да направят анализ на рисковете, за да
установят на кое съществено изискване трябва да отговаря съответният продукт. Анализът
на рисковете и резултатите от него трябва да бъдат писмено документирани и приложени
70
към техническата документация .
Съществените изисквания определят резултатите, които трябва да бъдат постигнати или
рисковете, които трябва да бъдат преодолени, но не посочват или не предвиждат никакви
технически решения за постигането на гореспоменатите цели. Тази гъвкавост дава
възможност на производителите сами да решат как да съблюдават съществените
68

Тази глава не се отнася за Директивата за хладилните уреди (степените на енергийна
ефективност са установени в Приложение 1 на директивата), нито за Директивата за
морско оборудване (съгласно която не се изисква съответствие със съществени изисквания,
а съответствие с изискванията на международните конвенции, на резолюциите и
циркулярните писма на Международната организация по корабоплаване, както и с
изискванията на приложимите международните стандарти за изпитване).
69
Съгласно Директивата за строителните продукти, съществените изисквания са
задължителни, само когато са регламентирани в националното законодателство. Освен
това тези съществени изисквания касаят по-скоро строежите, отколкото самите строителни
продукти. Строителните продукти, предназначени да бъдат влагани в строежи могат да
бъдат пуснати на пазара, само ако са годни за предвижданата употреба, тоест ако
притежават необходимите характеристики и ако след влагането им в съответните строежи,
последните са в съответствие със съществените изисквания.
70
По въпроса за техническата документация виж глава 5, точка 5.3.
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изисквания. Тя позволява също така, адаптирането на материалите, използвани за
изработването на продукта и на проекта на продукта към достиженията на техническия
прогрес. Следователно техническият прогрес не трябва да води до периодични промени в
директивите от Нов подход, тъй като оценяването на съответствието на продукта със
съществените изисквания не се основава на състоянието на техническите постижения за
дадения момент.
Съществените изисквания са подробно представени в приложенията към директивите.
Въпреки че съществените изисквания не съдържат подробни производствени
спецификации, степента на точност на формулировката е различна в различните
директиви. Формулировката на съществените изисквания трябва да е достатъчно точна, за
да може, при въвеждане на съществените изисквания в националното законодателство, да
бъдат установени приложими законово обвързващи задължения и за да бъде улеснен
процеса на разработване и на предоставяне на мандати за разработване на хармонизирани
стандарти. Съществените изисквания трябва да бъдат формулирани, така че да позволят
извършването на оценяване на съответствието, дори и при липсата на хармонизирани
стандарти или в случай че производителят реши да не прилага такива 71.
4.2. Хармонизирани стандарти
•
Хармонизирани стандарти са тези европейски стандарти, които са приети от
европейските органи по стандартизация и разработени съгласно общите
ръководни принципи, договорени между Комисията и европейските органи по
стандартизация, в рамките на мандат, предоставен от Комисията след
72
консултация с държавите-членки .
•
По смисъла на Нов подход се предполага че хармонизираните стандарти
трябва да съществуват, в момента, когато европейските органи по
стандартизация представят официално на Комисията европейските стандарти,
73
които са разработени или идентифицирани в съответствие с мандата .
Съгласно Директива 98/34/ЕС европейските стандарти са технически спецификации, които
74
са приети от европейските органи по стандартизация
с цел да бъдат прилагани
71

Съгласно Директивата за строителните продукти, съществените изисквания трябва да
бъдат конкретизирани в т. нар. тълкуващи документи. За да бъдат взети предвид
различните степени на защита, всяко съществено изискване може да доведе до
установяването на категории в тълкуващите документи и техническите спецификации. По
силата на Директивата за високоскоростните железопътни системи, всяка под-система е
предмет на технически спецификации за взаимосъвместимост, които дефинират
съществените изисквания.
72
Във връзка с Директивата за нисковолтовите съоръжения не е предоставян никакъв поспециален мандат, но CENELEC (Европейски комитет по стандартизация в областта на
електротехниката) разполага с постоянен мандат, които му позволява да разработва
стандарти в рамките на тази директива.
73
Европейските стандарти могат да бъдат считани за хармонизирани още преди
публикуването на тяхното заглавие и номер в Официалния бюлетин, но именно това
публикуване установява презумпцията за съответствие със съществените изисквания на
съответната директива (виж глава 4, точка 4.3). Въпреки това, съгласно Директивата за
нисковолтовите съоръжения даден стандарт се счита за хармонизиран само след като е бил
изготвен с взаимното съгласие на нотифицираните органи на държавите-членки в
съответствие с предвидената в директивата процедура и само след като е бил публикуван
съгласно националните процедури.
74
CEN = Европейски комитет по стандартизация, CENELEC = Европейски комитет по
стандартизация в областта на електротехниката, ETSI = Европейски институт по
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многократно или постоянно и чието спазване не е задължително. В съответствие с
вътрешните правила на европейските органи по стандартизация, европейските стандарти
трябва да бъдат въведени на национално ниво. Това транспониране означава, че
въпросните европейски стандарти се въвеждат идентично като национални и всички
противоречащи национални стандарти се отменят след изтичането на определен период от
време.
Хармонизираните стандарти не са специфична категория европейски стандарти.
Съгласно използваната терминология в директивите от Нов подход, техническите
75
спецификации са дефинирани, от юридическа гледна точка, като европейски стандарти ,
на които въпросните директиви придават особено значение. В рамките на директивите от
Нов подход хармонизираните стандарти запазват статута си на доброволни стандарти.
Европейските органи по стандартизация са поканени официално да представят европейски
стандарти, които са разработени на базата на предоставен от Комисията мандат. Това
става след като Комисията се е консултирала с комитета, учреден по силата на Директива
98/34/ЕС и, в определени случаи, след консултация със секторния комитет, учреден
съгласно въпросната директива. Постигането на единомислие в рамките на комитета,
създаден по силата на Директива 98/34/ЕС налага провеждането на широкомащабно
допитване до съответните държавни органи на национално ниво. Следователно мандатът
76
изцяло отразява очакванията и на държавните органи .
Европейските органи по стандартизация изготвят и приемат в съответствие с техните
вътрешни правилници официална позиция по въпроса за мандата, предоставен от
Комисията. Приемането от страна на тези органи на предоставения мандат и изготвянето
от тях на работна програма поставя началото на установения в техните вътрешни
правилници и в Директивата 98/34/ЕС период на изчакване.
Разработването и приемането на хармонизирани стандарти се основава на Общите
ръководни принципи за сътрудничество между европейските органи по стандартизация и
Комисията, подписани на 13 ноември 1984 г. Тези ръководни документи съдържат поредица
от принципи и задължения, засягащи проблеми, свързани със стандартизацията, като
например участието на всички заинтересовани страни (производители, асоциации на
стандартизация в областта на телекомуникациите.
75
По изключение документите за хармонизиране, приети от европейските органи по
стандартизация, могат също така да бъдат считани от Комисията за хармонизирани
стандарти. Различията между европейските стандарти и документите за хармонизиране
касаят предимно степента на задължение от страна на националните членове. Документите
за хармонизиране трябва да бъдат прилагани на национално ниво, чрез публикуване на
заглавието и номера на документа и чрез отмяна на различаващите се национални
стандарти. Въпреки това национален стандарт, касаещ въпрос, който влиза в обхвата на
даден документ за хармонизиране, може да продължи да бъде прилаган или публикуван,
при условие че неговото съдържание е равносилно от техническа гледна точка на
съдържанието на документа за хармонизиране. Освен това при определени условия
документите за техническо хармонизиране могат да доведат до различия на национално
ниво, които биха могли да породят проблеми при прилагането им, в случай че те бъдат
приети като хармонизирани стандарти. Техническите спецификации, които са на
разположение на обществеността и които са приети от асоциации на частни
производители, както и други документи, които са дело на европейските органи по
стандартизация, не могат да бъдат считани за хармонизирани стандарти по смисъла на Нов
подход.
76
Общоприетият термин "мандат" не е единственият термин, който може да бъде
използван в този контекст. Но вниманието не трябва да бъде фокусирано върху
терминологията, а върху факта, че дейностите по стандартизация трябва да се основават
на официална покана от страна на Комисията, във връзка с която държавите-членки имат
правото да се произнесат.
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потребители и синдикати) в процеса на разработване на стандарти, ролята на държавните
органи, качеството на стандартите и еднаквото прилагане на стандартите на цялата
77
територия на Общността .
По смисъла на Нов подход европейските органи по стандартизация отговарят за
идентифицирането и разработването на хармонизирани стандарти и за представянето пред
Комисията на списък на приетите хармонизирани стандарти. Те носят също така и цялата
отговорност за техническото съдържание на тези стандарти. По принцип след като
държавните органи приемат даден мандат, търсенето на подходящи технически решения
става задължение на заинтересованите страни. В някои области, като например опазването
на
околната среда, здравеопазването и сигурността на гражданите, участието на
държавните органи на техническо ниво е от огромно значение за хода на
стандартизационния процес. Директивите от Нов подход не предвиждат обаче процедура,
която да позволи на тези органи да проверяват или да одобряват, на ниво Общност или на
национално ниво, съдържанието на хармонизираните стандарти, приети с процедурните
78
гаранции на стандартизационния процес . Диалогът между органите по стандартизация и
държавните органи и участието, ако е необходимо, на последните в стандартизационния
процес има за цел да гарантира, че условията на мандата са били правилно разбрани и че
обществените интереси са били взети под внимание по време на разработването на
стандартите.
Европейските органи по стандартизация не са длъжни непременно да представят
новоразработени стандарти като хармонизирани стандарти. За тях е по-изгодно да посочат
съществуващи стандарти, които, след разглеждане или евентуално преразглеждане, могат
да отговорят на условията на мандата или да изменят съществуващи стандарти с цел да ги
преведат в съответствие с гореспоменатите условия. Те могат също така да предоставят на
международни или национални стандарти статута на европейски стандарти и да ги
представят пред Комисията като хармонизирани стандарти.
Всеки хармонизиран стандарт трябва да отговаря на съществените изисквания на
съответната директива. Във всеки европейски стандарт може да се съдържат и други
разпоредби, които са различни от разпоредбите, касаещи съществените изисквания. В този
случай трябва да бъде направено ясно разграничаване между тези разпоредби и онези,
които засягат съществените изисквания. Освен това не е задължително хармонизираните
стандарти да обхващат всички съществени изисквания. В този случай производителят
трябва да прибегне и до други подходящи технически спецификации, за да изпълни всички
изисквания на директивата
4.3. Презумпция за съответствие
•
Съответствието с национален стандарт, който въвежда даден хармонизиран
стандарт и чието заглавие и номер са били публикувани дава презумпция за
съответствие със съществените изисквания на приложимата директива от Нов
79
подход, към която спада този стандарт .
77

Общите ръководни принципи в момента са в процес на изменение. Основните идеи,
заложени в тях са препотвърдени в Заключенията на Съвета относно ефективността и
отговорността в областта на европейската стандартизация, приети на 18 май 1998 година.
78
Въпреки това Комисията може да провери дали условията на мандата са спазени (по този
въпрос виж глава 4, точка 4.3).
79
Съгласно Директивата за нисковолтовите съоръжения даден хармонизиран стандарт дава
презумпция за съответствие след като бъде ратифициран от CENELEC и след като бъде
публикуван като национален стандарт съгласно националните процедури. Публикуването
на заглавието и номера на съответния стандарт в Официалния бюлетин има само
информативен характер. Съгласно Директивата за радиосъоръженията и крайните
далекосъобщителни устройства и Директивата за опаковките и за отпадъците от тях,
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•
Заглавията и идентификационните номера на хармонизираните стандарти
към всяка една конкретна директива се публикуват в Официалния бюлетин на
Европейските общности. Актуализиран списък с заглавията и номерата на
хармонизираните стандарти към всяка една директива от Нов подход може да
бъде открит на следния адрес в Интернет:
80
http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html .
•
Държавите-членки трябва да публикуват заглавието и номера на
националния стандарт, който въвежда даден хармонизиран стандарт.
Необходимо е в публикацията да бъде ясно указана връзката със съответното
законодателство.
•
Прилагането на хармонизираните стандарти, които дават презумпция за
съответствие става доброволно в рамките на директивите от Нов подход.
Следователно един продукт може да бъде произведен направо въз основа на
81
съществените изискания .
Хармонизираните стандарти дават презумпция за съответствие със съществените
82
изисквания , ако техните заглавия и номера са били публикувани в Официалния бюлетин
и ако са били въведени на национално ниво. Въпреки това не е необходимо
хармонизираните стандарти да бъдат въведени преди влизането в сила на презумпцията за
съответствие на територията на всички държави-членки. И тъй като хармонизираните
стандарти трябва да бъдат въведени по напълно идентичен начин, всеки един
производител има възможността да избере един или друг от съответните национални
стандарти.
Публикуването на заглавията и номерата на стандартите в Официалния бюлетин има за
цел да определи точната на дата, на която презумпцията за съответствие влиза в сила.
Преди да публикува заглавията и номерата на стандартите, Комисията си запазва правото
да провери дали условията на мандата са били спазени. Ако Комисията прецени, че даден
стандарт не отговаря на условията на мандата, то тогава тя не публикува заглавието и
номера на този стандарт или ограничава публикуването на заглавието и номера до отделни
части от въпросния стандарт. В подобни случаи изискването, че даден стандарт трябва да
дава презумпция за съответствие не е изпълнено или е изпълнено само по отношение на
онази част на стандарта, която е обхваната от публикуването на заглавието и номера.
Прилагането на стандарти, които дават презумпция за съответствие става на доброволна
основа83. Производителят може да реши дали да се позове или не на хармонизираните
стандарти. В случай че реши да не следва хармонизиран стандарт, производителят е
длъжен да докаже, че неговият продукт е в съответствие със съществените изисквания,
като използва други избрани от него методи (например с помощта на някоя от
съществуващите технически спецификации). Ако производителят прилага частично даден
хармонизиран стандарт или ако прилаганият хармонизиран стандарт не обхваща всичките
съществени изисквания, презумпция за съответствие съществува само дотолкова,
съответствието с даден хармонизиран стандарт, чието заглавие и номер са били
публикувани в Официалния бюлетин дава презумпция за съответствие със съществените
изисквания.
80
Повече информация може да бъде открита и на интернет адреса:
http://www.NewApproach.org.
81
Директивата за строителните продукти е изключение от общото правило. Директивата за
високоскоростните железопътни
системи изисква прилагането на техническите
спецификации за взаимосъвместимост. Директивата за крайните далекосъобщителни
устройства позволява трансформирането на хармонизираните стандарти в общи технически
правила, които трябва да бъдат задължително спазвани.
82
Хармонизираните стандарти към Директивата за строителните продукти дават
презумпция за годност за употреба по предназначение.
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доколкото стандартът отговаря на съществените изисквания.
Според някои директиви съответствието с хармонизираните стандарти определя коя от
процедурите за оценяване на съответствието трябва да бъде приложена, като прави
възможно в някои случаи извършването на оценяване на съответствието без участие на
83
трета страна или като предоставя възможност за избор на повече процедури .
Съгласно някои директиви националните стандарти могат да дават презумпция за
съответствие - като преходна мярка – дотолкова, доколкото няма хармонизиран стандарт,
84
който да обхваща същата област . Държавите-членки могат да предоставят на Комисията
текста на тези национални стандарти, които според нея отговарят на съществените
изисквания. След консултация с комитета, учреден съгласно Директива 98/34/ЕС и, ако е
необходимо, след консултация със секторния комитет, Комисията уведомява държавитечленки дали националният стандарт трябва да се ползва от презумпцията за съответствие
или не. Ако становището на Комисията е положително, държавите-членки трябва да
публикуват заглавията и номерата на тези стандарти. Заглавията и номерата на
стандартите се публикуват също така и в Официалния бюлетин. До този момент тази
процедура не е била прилагана, за да бъде дадено предимство на процеса на разработване
на европейски стандарти.
4.4. Отмяна на презумпцията за съответствие
•
Комисията отменя презумпцията за съответствие ако установи, че даден
хармонизиран стандарт не отговаря напълно на съществените изисквания.
Директивите от Нов подход съдържат условие, съгласно което даден хармонизиран
85
стандарт може да бъде оспорен :
 в случай че дадена държава-членка или Комисията прецени, че един хармонизиран
стандарт не отговаря напълно на съществените изисквания, тогава тя поставя въпроса за
обсъждане пред комитета, учреден съгласно Директива 98/34/ЕС, или, ако е необходимо,
пред секторния комитет, като излага мотивите за своето решение;
 комитетът трябва незабавно да се произнесе по този въпрос;
 в светлината на решението на комитета, Комисията информира държавите-членки за
необходимостта от взимането на своевременни мерки;
 ако, според становището на комитета, хармонизираният стандарт не отговаря изцяло
83

Виж директивите за обикновените съдове под налягане, за безопасност на играчките, за
електромагнитната съвместимост, за машините, за асансьорите и за плавателните съдове
за отдих. Липсата на хармонизирани стандарти може да доведе до прилагането на
специфична процедура: виж директивите за строителните продукти (Европейският
сертификат за техническо одобрение може да бъде издаден за онези продукти, за които не
съществуват нито хармонизирани стандарти, нито официално признати национални
стандарти, нито мандат за европейски стандарт, както и за онези продукти, които показват
значително несъответствие с хармонизираните стандарти или с признатите национални
стандарти) и за съоръженията под налягане (Европейският сертификат за одобрение може
да бъде издаден за онези материали, които не са били предмет на хармонизирани
стандарти и които са предназначени да бъдат използвани многократно при производството
на съоръжения под налягане).
84
Например директивите за строителните продукти, за електромагнитната съвместимост и
за газовите уреди.
85
Освен това Директивата за радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни
устройства дава възможност на Комисията, в случай на пропуски в хармонизираните
стандарти, да публикува в Официалния бюлетин ръководства относно тълкуването на
хармонизираните стандарти или относно условията, при които спазването на тези
стандарти е възможно.
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на съществените изисквания, Комисията и държавите-членки трябва да извадят заглавието
и номера на този стандарт от публикуваните от тях документи.
Процедурата за оспорване на даден стандарт и ефектът от нея не оказват никакво влияние
върху съществуването на този стандарт като хармонизиран стандарт. Тя може само да
доведе до отмяната на публикуваните от Комисията или от държавите-членки заглавие и
номер на стандарта. Това означава, че въпросният хармонизиран стандарт вече не дава
презумпция за съответствие със съществените изисквания.
Фактът, че Комисията или държавите-членки могат да оспорят един хармонизиран
стандарт, вместо да прибягнат до процедура за одобряване на стандарта преди
86
показва, че не е било предвидено
публикуването на неговото заглавие и номер
системното проверяване на техническото съдържание на хармонизираните стандарти.
Заглавието и номера на даден стандарт могат да бъде отменени, само ако след
оспорването на въпросния стандарт, последният продължава да не отговаря на
съществените изисквания или показва отново недостатъци.
4.5. Изменения на хармонизирани стандарти
•
Принципите, свързани с възлагането на мандата за изготвяне на
хармонизирани стандарти и с приемането на хармонизираните стандарти, с
достъпа до тези стандарти и с презумпцията за съответствие със съществените
изисквания са в сила също така и за изменените версии на хармонизираните
стандарти.
•
По време на преходния период старата версия на стандарта, както и
измененият стандарт дават презумпция за съответствие дотолкова, доколкото и
двата стандарта отговарят на необходимите за това условията.
По принцип именно европейските органи по стандартизация са тези, които взимат
официално решение за изменение на даден стандарт. Изменението на даден стандарт
87
става следователно по тяхна инициатива , при директно отправена молба от Комисията
или по инициатива на дадена държава-членка. Необходимостта от изменение на даден
хармонизиран стандарт може да възникне в резултат на промените в обхвата на
съответната директива (например при разширяване на обхвата и включване на други
продукти или при изменение на съществените изисквания), в резултат на факта, че
Комисията или дадена държава-членка оспорват неговото съдържание, като сигнализират,
че този стандарт не дава презумпция за съответствие със съществените изисквания или в
резултат на научно-техническия напредък. Изменението на даден хармонизиран стандарт
трябва да бъде предмет на мандат, за да бъде запазена възможността за предоставяне на
презумпция за съответствие. Условията и разпоредбите на първоначалния мандат се
прилагат също така и по отношение на изменената версия на хармонизирания стандарт,
освен ако първоначалният мандат не предвижда друго. Не се изключва и възможността за
предоставяне на нов мандат в случаите, когато изменената версия касае пропуски,
свързани със съществените изисквания.
За да може да дава презумпция за съответствие, измененият стандарт трябва да
удовлетвори общите изисквания на Нов подход и по-специално трябва да бъде изготвен
въз основа на мандат, след което трябва да бъде представен пред Комисията от съответния
86

Предмет на процедура за проверяване на техническото съдържание могат да бъдат само
онези националните стандарти, които дават временна презумпция за съответствие преди
съответната област, която влиза в обхвата им да бъде включена в обхвата на
хармонизиран стандарт (виж глава 4, точка 4.3).
87
Съгласно техните вътрешни правилници и процедури, европейските органи по
стандартизация преразглеждат стандартите си въз основа или не на мандат, на интервали,
които не надвишават период от пет години.
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европейски орган по стандартизация, заглавието и номерът на стандарта трябва да бъдат
публикувани от Комисията в Официалния бюлетин, а въвеждането на стандарта трябва да
стане чрез национален стандарт.
Съгласно своя вътрешен правилник, съответният европейски орган по стандартизация,
определя дата за публикуване в национален план на изменения хармонизиран стандарт и
дата за отмяна на старата версия на стандарта. За преходен период обикновено се счита
периодът от време между тези две дати. През този преходен период и двата
хармонизирани стандарта дават презумпция за съответствие, ако съществуват
необходимите условия за това. След изтичането на този преходен период, само измененият
хармонизиран стандарт може да дава презумпция за съответствие.
Комисията може да приеме, че от съображения за сигурност или поради други причини,
старата версия на хармонизирания стандарт трябва да престане да дава презумпция за
съответствие, преди датата на неговата отмяна, определена от съответния европейски
орган по стандартизация. В такива случаи Комисията определя по-ранна дата, след която
стандартът вече не дава презумпция за съответствие и публикува тази информация в
Официалния бюлетин. Ако обстоятелствата го позволяват, Комисията се допитва до
държавите-членки преди да вземе решение за намаляване на периода, през който
стандартът трябва да дава презумпция за съответствие.
Заглавието и номерът на изменения хармонизиран стандарт, заглавието и номерът на
стария хармонизиран стандарт, както и датата, на която изтича презумпцията за
съответствие на стария стандарт се публикуват заедно в Официалния бюлетин.
Таблица 4.1: Стандартизационна процедура съгласно Нов подход
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

88

Мандатът се изготвя след консултация с държавите-членки.
Мандатът се предава на европейските органи по стандартизация.
88
Европейските органи по стандартизация приемат мандата .
Европейските органи по стандартизация изготвят (съвместна) програма.
Технически комитет разработват проект на стандарт.
Европейските и националните органи по стандартизация организират проучване на
общественото мнение.
Техническият комитет разглежда направените коментари.
Националните органи по стандартизация гласуват / европейските органи по
стандартизация ратифицират.
Европейските органи по стандартизация предават заглавието и номера на стандарта
на Комисията.
Комисията публикува заглавието и номера на стандарта.
Националните органи по стандартизация въвеждат европейския стандарт.
Националните органи публикуват заглавията и номерата на националните
стандарти.

Това не е в противовес с тяхното право откажат предоставения им мандат.
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5. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
5.1.

Модули

89

• Оценяването на съответствието се подразделя на модули, които обхващат
различни, но ограничени на брой процедури, прилагани по отношение на широка
гама от продукти.
• Модулите обхващат фазата на проектиране на продуктите, фазата на
производството на продуктите или и двете фази. Осемте основни модула и
техните осем възможни варианта могат да се комбинират по различен начин с
цел установяване на изчерпателни процедури за оценяване на съответствието.
• По принцип един продукт може да бъде подложен на оценяване на
съответствието според даден модул по време на фазите на проектиране и на
производство.
• Всяка директива от Нов подход представя набора и съдържанието на
възможните процедури за оценяване на съответствието, които би трябвало да
осигурят необходимото ниво на защита. Директивите установяват също така
условията, при които производителят може да направи своя избор, в случай че са
му предоставени няколко възможности за избор.
Подразделянето на процедурите за оценяване на съответствието на модули зависи от това
дали оценяването се извършва от първа страна (производител) или от трета страна
90
и обхваща фазата на проектиране на продуктите, фазата на
(нотифициран орган)
производство на продуктите или двете фази (виж таблици 5.1 и 5.2, както и фигура 5.1).
Производителят да носи отговорност за оценяването на съответствието и за двете фази,
91
дори ако проектирането или производството на продукта е възложено на подизпълнител .
По отношение на типа на продуктите и свързаните с тях рискове модулите дават на
законодателя средства за изготвянето на подходящи процедури, които да позволят на
производителите да докажат съответствието на техните продукти с разпоредбите на
директивата. За да осигурят висока степен на защита по смисъла на член 95, параграф 3 от
Договора за Европейската общност и при установяване на набора от възможните модули
директивите взимат предвид, съгласно принципа на пропорционалност, такива аспекти
като типа на продукта, естеството на рисковете, които могат да възникнат,
инфраструктурата на дадения сектор (например наличието или отсъствието на трети
страни), типовете и важността на производството. Освен това, дори и да не са идентични,
процедурите за оценяване на съответствието съгласно дадена директива трябва да
пораждат известно доверие относно съответствието на продуктите със съществени
изисквания. Принципът на пропорционалност изисква също така директивите да не
включват, ако това не необходимо, процедури, които са свързани със значителни
финансови разходи, които не могат да бъдат оправдани с целите, заложени в съществените
изисквания. Факторите, които са били взети предвид, при установяването на набора от
възможни процедури, са представени в съответните директиви.
Директивите от Нов подход установяват различни процедури, в зависимост от категориите
на продуктите, които влизат в обхвата им, като предоставят на производителя
89

Тази глава не се отнася за Директивата за строителните продукти, съгласно която
Комисията трябва да установи процедурата за оценяване на съответствието на даден
продукт и или на дадена група от продукти, като се позове на методите, упоменати в
приложението към директивата.
90
Директивата за съоръженията под налягане е въвела т.нар. инспекторати на
потребителите, който действат като втора страна.
91
По въпроса за отговорностите виж глава 3, точка 3.1.
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възможността да избира в рамките на съответната категория, или пък не му дават никакво
право на избор в тази категория. Като алтернативен вариант директивите могат също така
да установяват по отношение на всички продукти, които влизат в обхвата им, набор от
процедури, измежду които производителят трябва да направи своя избор. Освен това всяка
директива от Нов подход определя съдържанието на приложимата процедура за оценяване
92
на съответствието, която може да бъде различна от моделите, установени в модулите .
Фактът, че дадена директива от Нов подход предоставя възможност за избор между две
или повече процедури за оценяване на съответствието може да бъде оправдан в случаите,
когато по силата на различните законодателства в различните държави-членки има
изградени различни инфраструктури по сертификация. Въпреки това държавите-членки
трябва да въведат в своите национални законодателства всичките процедури за оценяване
на съответствието, установени съгласно дадена директива, както и да гарантират
свободното движение на всички стоки, които съгласно съответната директива са били
предмет на процедура за оценяване на съответствието. Изборът на модули може също да
бъде оправдан, когато даден продукт попада в обхвата на няколко директиви. В този
случай производителят може да приложи обща процедура, която фигурира във всички
приложими директиви, или съвместими помежду си процедури. В заключение трябва да
бъде подчертано, че изборът може да бъде направен и въз основа на съществуващата
инфраструктура в съответния индустриален бранш, която дава възможност на
производителите да избират най-подходящата и изгодната от финансова гледна точка
процедура.
Някои директиви предоставят възможност за прилагане на процедури, разработени на
базата на методи за осигуряване на качеството. В този случай производителят може да
прибегне до процедура или до комбинация от процедури, без да използва въпросните
методи за осигуряване на качеството, с изключение на случаите, когато спазването на
изискванията налага прилагане на точно определена процедура.
Модулите, основаващи се на методите за осигуряване на качеството, базиращи се от своя
страна на стандартите от серията EN ISO 9000, установяват връзка между
регламентираните и нерегламентираните сектори, което би трябвало да помогне на
производителите да изпълнят задълженията, произтичащи от директивите и да задоволят
потребностите на клиентите. При определени условия това дава възможност на
производителите да извлекат полза от инвестираните от тях средства в системите по
качество. Това допринася също така за развитието на веригата по качество (от качеството
на продуктите до качеството на самите предприятия) и повишава съзнанието за
значимостта на стратегиите за управление на качеството, които имат за цел подобряване
конкурентноспособността.
5.2. Прилагане на стандартите за системите по качество
• Използването на системи по качество за целите на процедурите за оценяване
на съответствието в рамките на директивите е представено в модули D, E, H и
техните варианти.
• Спазването на стандартите EN ISO 9001, 9002 и 9003 дава презумпция за
съответствие със съответните модули за осигуряване на качество по отношение
на разпоредбите, влизащи в обхвата на конкретния стандарт, дотолкова,
доколкото системата по качество взима предвид, ако е необходимо,
специфичните изисквания приложими към продуктите.
• Съответствието с модули D, E, H и с техните варианти не изисква прилагането
на системи по качеството, одобрени съгласно стандартите EN ISO 9001, 9002 и
92

Съгласно Директивата за високоскоростните железопътни системи, процедурите за
оценяване на съответствието трябва да бъдат формулирани в техническите спецификации
за взаимосъвместимост, въз основа на модулите, предвидени в Решение 93/465/ЕЕС.
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9003, въпреки че това може да бъде считано за полезно средство за
установяване на съответствието. За да постигне съответствие с тези модули,
производителят има свободата да използва модели на системи по качество,
различни от системите по качество, базиращи се на стандартите от серията EN
ISO 9000.
• За да постигне съответствие с приложимите директиви, производителят
трябва да направи необходимото, за да внедри и приложи система по качество
по начин, които би гарантирал, че съответните съществени изисквания са били
изцяло спазени.
Модулите, базиращи се на методите за осигуряване на качеството (модули D, E, H и
техните варианти) описват елементите, които производителят трябва да приложи в своето
предприятие с цел да докаже, че продуктът съответства на съществените изисквания на
приложимите директиви. Това означава, че даден производител има свободата да приложи
одобрена система по качество, за да постигне съответствие с изискванията на техническото
законодателство тоест производителят може да проектира (ако е необходимо), да
произвежда и да доставя продукти, които отговарят на приложимите съществени
изискания.
Система по качеството приложена въз основа на стандартите EN ISO 9001, EN ISO 9002, EN
93
ISO 9003 дава презумпция за съответствие със съответните модули по отношение на
разпоредбите, които влизат в обхвата на тези стандарти, дотолкова, доколкото системата
по качество позволява на производителя да докаже, че продуктът съответства на
съществените изисквания на конкретната директива. Това означава, че производителят
трябва напълно съзнателно да взема под внимание изискванията на техническото
законодателство по време на въвеждането и прилагането на системата по качество, за да
постигне съответствие с директивите от Нов подход. За тази цел трябва да се вземе
предвид следното:
• целите на системата по качество, планирането на качеството, наръчникът по качество,
както и управлението на документацията, свързана със системата по качество, трябва да се
припокриват с целта за доставяне на продукти, които да са в съответствие със
съществените изисквания;
• производителят е длъжен да установи и документира съществените изисквания към
продукта, както и хармонизираните стандарти или всяко друго техническо решение, което
прилага, за да осигури спазването на съществените изисквания;
• проектът на съответния продукт трябва да бъде разработен на базата на съответните
стандарти или на други конкретни технически решения, които от своя страна могат да
бъдат прилагани и по време на проверките, имащи за цел да установят дали резултатите от
проекта са в съответствие със съществените изисквания;
• мерките за производствен контрол, които са взети от предприятието, трябва да
гарантират съответствието на продуктите с установените изисквания за безопасност;
• предприятието трябва да определи и използва методи за измерване и методи за
контрол на производствения процес и на крайните продукти, които да бъдат формулирани
в съответните стандарти, или да прибегне до други подходящи методи, за да осигури
спазването на съществените изисквания;
• документацията, касаеща системата по качество, като например докладите от
извършените одити, резултатите от изпитванията, данните от калибриранията и от
тестовете за проверка на компетентността на отговорниците по качество трябва да
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Версията на стандартите EN ISO 9001, EN ISO 9002, EN ISO 9003 от 1994 година е
заменила версията на тези стандарти от 1987 година, тоест стандартите EN ISO 29001, EN
ISO 29002, EN ISO 29003. Освен това в момента стандартите от серията ISO 9000 са в
процес на изменение. Измененията ще касаят структурата и съдържанието на стандартите,
както и включването на допълнителни изисквания към тях.
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гарантират, че приложимите съществени изисквания са били спазени.
Производителят е отговорен за въвеждането и за постоянното прилагане на системата по
качество, като по този начин спазва изискванията на техническото законодателство.
Нотифицираният орган трябва в рамките на своите задължения, свързани с оценяване на
съответствието, да следи дали производителят спазва гореспоменато изискване.
94
Много малко директивите се позовават на стандартите за системите по качество .
Решение 93/465/ЕЕС съдържа обаче обща препратка към тези стандарти.
Някои директиви съдържат допълнителни разпоредби за оценяване на съответствието
съгласно модули D, E и H и техните варианти, според които съответствието със стандартите
EN ISO 9001, 9002 и 9003 трябва да бъде допълнено и с други елементи. Това се прави с
цел да бъде взета под внимание спецификата на продуктите, които са подложени на
95
съответната процедурата за оценяване на съответствието .
5.3. Техническа документация
• Производителят трябва да изготви техническо досие (техническа
документация).
• Техническата документация има за цел да предостави информация за
проектирането, производството и начина на функциониране на продукта.
Директивите от Нов подход задължават производителя да изготви техническа
документация, която трябва да съдържа информация за съответствието на продукта с
приложимите изисквания. Тази документация може да бъде част от документацията за
системата по качество, ако директивата предвижда процедура за оценяване на
съответствието, базираща се на система по качество (модули D, E, H и техните варианти).
Това задължение влиза в сила, когато продуктът бъде пуснат на пазара, независимо от
96
неговия географски произход .
Техническата документация трябва да се съхранява в продължение на десет години след
датата на последното производство на продукта, освен ако директивата не предвижда
97
друго . Производителят или неговият упълномощен представител в Общността са
отговорни за съхранението на техническата документация. В някои случаи тази отговорност
трябва да се поеме от вносителя или от лицето, което пуска продукта на пазара на
98
Общността .
Съдържанието на техническата документация е определено във всяка една отделна
94

Виж Директивата за крайните далекосъобщителни устройства и Директивата за
асансьорите.
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Например системите по качество, приложени в съответствие с директивите за активните
медицински изделия за имплантиране и медицинските изделия, трябва да бъдат
съобразени и с изискванията на стандарти EN 46001 или EN 46002.
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По въпроса за пускане на пазара виж глава 2, точка 2.3.1.
97
Съгласно директивите за активни медицински изделия за имплантиране, за медицинските
изделия и за медицинските изделия за диагностика in vitro, техническата документация
трябва да бъде съхранявана в продължение на пет години. Съгласно Директивата за
хладилните уреди периода на съхранение на техническата документация е три години.
Директивите за обикновените съдове под налягане, за безопасност на играчките, за
неавтоматичните везните, за газовите уреди и за строителните продукти не фиксират
период за съхранение, но общото правило трябва да се прилага също така по отношение
на изискваната в тях техническа документация.
98
По въпроса за отговорностите на производителя, на неговия упълномощен представител,
на вносителя и на лицето, отговарящо за пускането на продукта на пазара виж глава 3,
точки 3.1. и 3.2.
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директива, в зависимост от конкретните продукти. По правило, документацията трябва да
обхваща проектирането, производството и функционирането на продукта. Подборът на
информацията, която трябва да бъде включена в техническата документация, зависи от
естеството на продукта и от необходимостта да бъде доказано, от техническа гледна точка,
неговото съответствие със съществените изисквания на конкретната директива или с
хармонизираните стандарти, в случай че такива стандарти са били приложени, като
същевременно бъдат посочени съществените изисквания, обхванати от въпросните
стандарти.
Много от директивите изискват техническата документация да е изготвена на един от
официалните езици на държавата-членка, в която трябва да бъде оценено съответствието
на продукта или в която се е установил нотифицираният орган. Техническата документация
99
може също така да бъде изготвена на език, който е приет от нотифицирания орган . За
бъде гарантирано правилно прилагане на процедурите за оценяване на съответствието,
които изискват извършването на проверка от трета страна, техническата документация
трябва да бъде изготвена винаги на разбираем за нотифицирания орган език, въпреки че
това не е изрично упоменато във всички директиви от Нов подход.
5.4. ЕС-декларация за съответствие
• Производителят или неговият упълномощен представител в Общността
трябва да изготви ЕС-декларация за съответствие в рамките на съответната
процедура за оценяване на съответствието, предвидена в директивите от Нов
подход.
• ЕС-декларацията за съответствие трябва да съдържа подходящата
информация, която е от полза при установяването на директивата, съгласно
която е била изготвена тази декларация. ЕС-декларацията трябва да съдържа
също така данни за производителя, за неговия упълномощен представител, ако е
необходимо, за нотифицирания орган, за продукта, както и номера и заглавието
на използваните хармонизирани стандарти и справка за други приложени
нормативни актове.
Директивите от Нов подход задължават производителя или неговия упълномощен
представител, установил се в Общността, да изготвят ЕС-декларация за съответствие,
когато техният продукт трябва да бъде пуснат на пазара. В зависимост от процедурата, ЕСдекларацията за съответствие трябва да гарантира, че продуктът отговаря на съществените
изисквания на приложимите директиви или че продуктът е в съответствие с типа, описан в
сертификата за изследване на типа и отговаря на съществените изисквания на
100
приложимите директиви .
ЕС-декларацията за съответствие трябва да се съхранява в продължение на десет години,
считано от последната дата на производство на продукта, освен ако директивата не
101
предвижда друго . Производителят или неговият упълномощен представител, установен в
99

Виж директивите за обикновените съдове под налягане, за машините (модул В), за
неавтоматичните везните, за активните медицински изделия за имплантиране, за газовите
уреди, за крайните далекосъобщителни устройства, за медицинските изделия, за
потенциално експлозивната атмосфера, за асансьорите (модули B, C, D, G, H), за
съоръженията под налягане, за медицинските изделия за диагностика in vitro и за
радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.
100
По изключение Директивата за безопасност на играчките не изисква изготвянето на ЕСдекларация за съответствие.
101
Съгласно директивите за активните медицински изделия за имплантиране, за
медицинските изделия и за медицинските изделия за диагностика in vitro ЕС-декларацията
за съответствие трябва да бъде съхранявана в продължение на пет години. Съгласно
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Общността имат задължението да съхраняват ЕС-декларацията за съответствие. В някои
случаи тази отговорност трябва да се поеме от вносителя или от лицето, отговорно за
пускането на продуктите на пазара99.
Съдържанието на ЕС-декларацията за съответствие се определя във всяка една отделна
директива, в зависимост от продуктите, които влизат в нейния обхват. Стандартът EN
45014 е разработен с цел да предложи общи критерии за изготвянето на декларацията за
съответствие и може също да бъде използван като ръководен документ в рамките на
директивите от Нов подход. Съгласно този стандарт декларацията може да бъде документ,
етикет или всякакъв друг подобен писмен текст и трябва да съдържа достатъчно
информация, която да позволи установяването на връзка между гореспоменатия стандарт и
обхванатите продукти. Декларацията трябва да съдържа най-малко следната информация:
• име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител, които е
изготвил декларацията;
• идентификация на продукта (име, номер на типа или на модела, номер и всякаква
друга подходяща допълнителна информация, като например партида, серия или сериен
номер, източници и брой на елементите);
• списък на разпоредбите, които са били взети предвид;
• номер и заглавие на използваните стандарти или на други нормативни документи
(например национални стандарти и технически спецификации);
• всякаква друга допълнителна информация, която може да бъде изискана при
необходимост (например клас, категория);
• дата, на която е изготвена декларацията;
102
• подпис и звание или друг отличителен знак на упълномощеното лице ;
• заявление, че единствено производителят или, при необходимост, упълномощеният
представител носи отговорност за изготвянето на декларацията.
Друга полезна информация, която би трябвало да бъде включена в ЕС-декларацията за
съответствие е името, адресът и идентификационният номер на нотифицирания орган, ако
той е участвал в процедурата за оценяване на съответствието, както и името и адреса на
лицето, което съхранява техническата документация.
Когато даден продукт влиза в обхвата на няколко директиви от Нов подход,
производителят или неговият упълномощен представител могат да обединят всички
декларации в един единствен документ. Това обаче е невъзможно ако някоя от
директивите предвижда ЕС-декларацията за съответствие да бъде изготвена съгласно
специална форма (например Директивата за личните предпазни средства). Следователно в
ЕС-декларацията трябва също така да бъде уточнено дали тя е изготвена съгласно
изискванията на една или на няколко директиви. Декларацията трябва да съдържа също
така информация за други използвани директиви, за да бъде проверено дали
производителят се е придържал изцяло към законодателство на Общността и за да бъдат
установени нормативните актове, които той е приложил по време на преходния период.
ЕС-декларацията за съответствие трябва да бъде предоставена в най-кратки срокове на
органите за надзор при поискване от тяхна страна. Съгласно Машинната директива и
директивите за потенциално експлозивната атмосфера, за плавателните съдове за отдих и
директивата за хладилните уреди, този период на съхранение е три години. Директивите за
обикновените съдове под налягане, за играчките, за неавтоматичните везни, за газовите
уреди и за строителните продукти не установяват период за съхранение, но общото
правило трябва да се прилага също така и по отношение на ЕС-декларацията за
съответствие, която се изисква съгласно тези директиви.
102
Не е задължително лицето, чиито подпис стои под декларацията за съответствие да има
адресна регистрация на територията на Общността. Производител, който се е установил
извън Общността има правото да прилага всички процедури за сертификация в своите
производствени помещения и следователно да подписва декларацията за съответствие,
освен ако директивата или директивите не предвиждат друго.
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за асансьорите всеки продукт трябва да бъде придружен от ЕС-декларация за съответствие.
Декларацията за съответствие трябва да бъде изготвена на един от официалните езици на
Общността. Ако директивите на Общността не предвиждат друго, всеки отделен случай, в
който държава-членка изисква декларацията за съответствие да бъде изготвена на точно
определен език, трябва да бъде подложен на преценка въз основа на член 28 и 30 от
Договора за Европейската общност. Все пак, в случаите, когато се изисква продуктите да
бъдат придружавани от декларация за съответствие, последната трябва да бъде изготвена
на официалния език на страната, в която тези продукти ще бъдат използвани. При това
положение производителят, неговият упълномощен представител или дистрибуторът
трябва да предоставят превод на декларацията, както и копие на оригиналния текст.
Таблица 5.1: Основни модули
A Вътрешен
производствен контрол
B ЕС-изследване на
типа
С Съответствие с типа

D Осигуряване
качеството на
производството

E Осигуряване
качеството на
продукта

F Проверка на
продукта
G Проверка на
единичен продукт
H Пълно осигуряване
на качеството

Модулът обхваща вътрешния контрол на проектирането и
производството и не изисква намеса от страна на нотифициран
орган.
Модулът обхваща фазата на проектиране и трябва да бъде
допълнен от модул, който предвижда оценяване по време на
фазата на производство. Сертификатът за изследване на типа се
издава от нотифициран орган.
Модулът обхваща фазата на производство и допълва модул В.
Осигурява съответствие с типа, описан в сертификата за
изследване на типа, издаден в съответствие с модул В. Този
модул не изисква намеса от страна на нотифициран орган.
Модулът обхваща фазата на производство и допълва модул B.
Модулът е разработен на базата на стандарта EN ISO 9002 за
осигуряване на качество, изискващо намеса от страна на
нотифициран орган, отговарящ за одобряването и надзора на
системата по качество, която производителят е приложил при
производството, крайния контрол на продукта и изпитванията.
Модулът обхваща фазата на производство и допълва модул В.
Модулът е разработен на базата на стандарта EN ISO 9003 за
осигуряване на качество, изискващо намеса от страна на
нотифициран орган, отговарящ за одобряването и надзора на
системата по качество, приложена от производителя при
крайния контрол на продукта и изпитванията.
Модулът обхваща фазата на производство и допълва модул В.
Нотифицираният орган контролира съответствието с типа,
описан в сертификата за изследване на типа, издаден съгласно
модул В и издава от своя страна сертификат за съответствие.
Модулът обхваща фазите на проектиране и производство.
Нотифицираният орган изследва всеки отделен продукт и издава
сертификат за съответствие.
Модулът обхваща фазите на проектиране и производство.
Модулът е разработен на базата на стандарта EN ISO 9001 за
осигуряване на качество, изискващо намеса от страна на
нотифициран орган, отговарящ за одобряването и надзора на
системата по качество, приложена от производителя при
проектирането, производството, крайния контрол на продукта и
изпитванията.
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Таблица 5.2: Варианти на основни модули
A1 и С1

А2 и С2

D1
E1
F1
H1

Допълнителни разпоредби към основните модули
Вътрешен производствен контрол и Нотифицираният орган взима участие в
едно или повече изпитвания на
изпитванията, извършени от
един или повече специфични
производителя или от името на
аспекти на крайния продукт
производителя по време на фазата на
проектиране и производство.
Продуктите и изпитванията, на които
трябва да бъдат подложени продуктите
са представени в съответната
директива.
Вътрешен производствен контрол и Нотифицираният орган участва при
случайни проверки на продукта
проверките на продуктите, направени
по време на фазата на производство.
Конкретните аспекти на проверките са
представени в съответната директива.
Осигуряване на качество на
Изисква се техническа документация.
производството без използване на
модул В
Осигуряване на качество на
Изисква се техническа документация.
продукта без използване на модул
В
Проверка на продукта без
Изисква се техническа документация.
използване на модул В
Пълно осигуряване на качеството,
Нотифицираният орган анализира
придружено с изследване на
проекта на продукта, или на продукта и
проекта
неговите варианти и издава
сертификат за изследване на проекта.
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Фигура 5.1: Схема на процедурите за оценяване на съответствието
ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВО
МОДУЛ A

МОДУЛ С

МОДУЛ D
МОДУЛ В

МОДУЛ E

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МОДУЛ F

МОДУЛ G

МОДУЛ H
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6. НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
6.1. Принципи за нотификация
•
Нотифицираните органи отговарят за прилагането на процедурите за
оценяване на съответствието по смисъла на директивите от Нов подход в
случаите, когато се изисква намесата на трета страна.
•
Държавите-членки са отговорни за нотифицирането на тези органи. Те
могат да нотифицират органи измежду тези, които са под тяхната юрисдикция и
които отговарят на изискванията на директивите и на принципите формулирани
в Решение на Съвета 93/465/EEC.
•
Оценяването на органа, който трябва да бъде нотифициран, определя
неговата компетентност от техническа гледна точка, способността му да прилага
процедурите за оценяване на съответствието, както и степента на неговата
независимост, безпристрастност и неподкупност. Освен това компетентността на
нотифицирания орган подлежи на надзор, който се извършва на определени
интервали и следва установената от органите по акредитация практика.
•
Стандартите от серия EN 45000 и акредитацията са важно средство за
установяване на съответствието с изискванията на приложимата директива.
103

поемат отговорности в области от обществен интерес и
Нотифицираните органи
следователно са зависими от компетентните национални власти. За да може да бъде
нотифициран, съответният орган трябва да има статут на юридическо лице, установено на
територията на дадена държава-членка и следователно да попада под юрисдикцията на
тази държава-членка. Той може, ако е необходимо, да изпълнява задълженията си, да
извършва изпитвания или да разпорежда да бъдат извършвани изпитвания извън тази
юрисдикция. Ето защо държавите-членки могат да нотифицират само органи, попадащи
под тяхната юрисдикция, и по-специално органи, които са установени на тяхна територия.
Следователно държавите-членки имат свободата да решат дали да нотифицират или не
орган, който отговаря на изискванията, формулирани в директивите и в Решение на Съвета
93/465/EEC.
Тъй като нотификацията се извършва по преценка на държавите-членки,
законодателството на Европейската общност не ги задължава да нотифицират всички
органи, които са доказали своята техническа компетентност. Нещо повече, държавитечленки не са задължени да нотифицират органи във връзка с всяка една процедура, която
трябва да се прилага съгласно конкретната директива. Те не могат обаче да забранят
пускането на пазара на продукти, които са били подложени на една от процедурите за
оценяване на съответствието, предвидена в приложимата директива и които са били
сертифицирани от нотифициран от друга държава-членка орган. Това се дължи на факта,
че държавите-членки са длъжни да въведат в тяхното национално законодателство всяка
103

В някои директиви от Нов подход този орган не се нарича “нотифициран орган”, а
например “орган за контрол” (виж директивите за обикновени съдове под налягане и за
строителни продукти), “лаборатория за контрол” или “орган по сертификация” (виж
Директивата за строителни продукти),“одобрен орган” (виж Директивата за безопасност на
играчките). Компетентните органи, упоменати в Директивата за електромагнитната
съвместимост са сходни с нотифицираните органи, следователно, изискванията, които
могат да се приложат по отношение на нотифицираните органи се прилагат също така и по
отношение на тези органи. Освен това по-голяма част от изискванията, представени в тази
глава могат да се приложат и по отношение на лицата, признати за трети страни и
упоменати в член 13 на Директивата за съоръженията под налягане (с изключение на точка
6.4), както и по отношение на службите за потребителски контрол, упоменати в член 14 на
същата директива (с изключение на точка 6.1 и точка 6.2).
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една процедура за оценяване на съответствието, установена във всяка една конкретна
директива.
Държавите-членки имат задължението да гарантират пред останалите държави-членки и
институции на Общността, че нотифицираните от тях органи имат необходимата
техническа компетентност. Следователно те трябва да проверят дали органите, които
трябва да бъдат нотифицирани, имат необходимата компетентност, като се позовават на
критериите, формулирани в приложимата директива, на съществените изисквания и на
съответната процедура за оценяване на съответствието. По принцип критериите за
компетентност, установени в директивите, касаят следните аспекти:
•
наличност на персонал и оборудване;
•
независимост и безпристрастност по отношение на лицата, които пряко или непряко са
заинтересовани от продукта (например лицата, които произвеждат или проектират
продукта, упълномощените представители на производителя, доставчиците, лицата, които
монтират или инсталират, или потребителите);
•
техническа компетентност на персонала, изразяваща се в познаване на технологията
на производство на продуктите и на процедурата за оценяване на съответствието;
•
спазване на принципите за професионална тайна и безупречност;
•
сключването на застраховка за гражданска отговорност, освен ако, по силата на
националното законодателство, не се предвижда тази отговорност да бъде поета от
държавата.
Оценяването на органа, който трябва да бъде нотифициран, определя дали той отговаря на
съответните изисквания. Акредитацията в съответствие със стандартите от серия EN 45000
е в подкрепа на техническите аспекти на нотификацията и въпреки че не е задължителна
тя е важно и ценно средство за оценяване на компетентността, безпристрастността и
104
неподкупността на органите, които трябва да бъдат нотифицирани . Националните
нотифициращи власти трябва да приемат, че акредитацията е техническия критерии за
съответствие, който би трябвало да се ползва с най-голямо преимущество и по този начин
да преодолеят различията в критериите за нотификация. Нотифициращата държава-членка
има правото да реши по свое усмотрение дали оценяването, извършено от компетентен
орган по акредитация, установен в друга държава-членка трябва да бъде взето под
105
внимание .
Стандартите от серията EN 45000 обхващат различни видове органи за оценяване на
съответствието (например органи по сертификация, лаборатории за изпитване, органи за
надзор и инспекция, и органи по акредитация). Независимо дали става дума за
лаборатория, орган по сертификация или орган за инспекция, нотифицираният орган
трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от процедурата за оценяване на
съответствието и може да го постигне в техническо отношение по един напълно независим
и безпристрастен начин.
Стандартите от серията EN 45000 обикновено се състоят от две части, едната от които
касае организацията и управлението на съответния орган, а другата - техническите
изисквания, свързани с работата на съответния орган. Стандартите трябва да бъдат
разглеждани като едно цяло, тъй като двете части са необходими, за да гарантират
надеждността и способността за действие на органите за оценяване на съответствието.
Стандартите, които са от първостепенно значение за оценяването на компетентността на
органите, които трябва да бъдат нотифицирани са EN 45001, EN 45004, EN 45011 и EN
106
45012 .
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Съгласно Директивата за морско оборудване, нотифицираните органи трябва отговарят
на изискванията на съответните стандарти от серия EN 45000.
105
В рамките на Европейската акредитация е изградена система за взаимно признаване.
106
Стандартът EN 45001 дефинира общите изисквания към лабораториите за калибриране
и изпитване. За да бъде нотифицирана, съответната лаборатория трябва да бъде трета
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От съществено значение е определянето на степента на техническите познания и
професионалния опит на органа, който предстои да бъде нотифициран и на неговата
способност да извършва оценяване и контрол във връзка със специалните технически
спецификации, с общите цели или с изискванията към техническите и експлоатационните
характеристики на продуктите, заложени в съответната директива.
Съответствието на нотифицирания орган със съответния стандарт от серията EN 45000 е
елемент от презумпцията за съответствие с изискванията на директивата, но това не
винаги е достатъчно. Ето защо е необходимо да бъде доказана и техническата
компетентност на органа, изисквана от съответната директива. Ако оценката на
компетентността съгласно съответния стандарт от серията EN 45000 дава презумпция за
съответствие, критериите на специфичните стандарти от серията EN 45000 трябва да бъдат
свързани със специфичните задължения, предвидени в съответните директиви.
Следователно, трябва да се вземат под внимание такива елементи като познания за
спецификата на продуктите, за съответните процедури за оценяване на съответствието, за
използваната технология и за доброволния характер на стандартите. Изискването за
познания, свързани с продуктите, е особено важно при прилагането на процедурите за
оценяване на съответствието, които касаят системата по качество (модули D, E, H, и
техните варианти), тъй като системата по качество трябва да гарантира, че съответният
продукт отговаря на изискванията на приложимата директива
Когато даден нотифициран орган пристъпва към оценяване на съответствието в
съответствие с различни модули може да се наложи прилагането на няколко стандарта от
серията EN 45000. В това има известен смисъл тъй като модулите по пример на стандартите
обхващат различни технически дейности. Въпреки това е безполезно, от гледна точка на
изискванията за начина на планиране и ръководене на дейността на нотифицирания орган,
последният да извършва пълно оценяване или повторно оценяване съгласно всеки
приложим стандарт, тъй като основната цел е гарантиране на последователност и
надеждност. Ето защо, въпреки че глобалните изискванията за начина на планиране и
ръководене на дейността на нотифицирания орган са формулирани по различен начин, те
могат да бъдат считани за общ елемент на всички стандарти от серията EN 45000. По
отношение на техническата компетентност (като например оборудването, обучението и
квалификацията на персонала), е уместно да се извърши оценяване в зависимост от всеки
страна. Стандартът EN 45004 дефинира общите критерии за установяване на
компетентността на органите за инспекция. Инспекцията е свързана с изследване на
проекта на продукта, на самия продукт, на услуга, на производствен метод или на
предприятие, с оглед установяване на тяхното съответствие със специфичните изисквания
или установяване, въз основа на професионална преценка, на тяхното съответствие с
общите изисквания. За да бъде нотифициран органът за инспекция трябва да бъде трета
страна (тип А). Стандартът EN 45011 определя общите изисквания, на които трябва да
отговаря трета страна, извършваща сертификация на продукти. Сертификацията на
продукти гарантира, че даден продукт съответства на точно определени изисквания, като
например стандарти, регламенти, технически спецификации или други нормативни актове.
Инспекцията и сертификацията на продукти са сходни дейности и техните определения се
припокриват. По принцип инспекцията е директно установяване на съответствието на
продуктите или на малки серии от уникални, рискови и сложни по структура продукти,
докато сертификацията на продуктите е установяване по косвен път на съответствието на
продукти, които са произведени в големи серии. Стандартът EN 45012 определя общите
изисквания, на които трябва да отговаря трета страна, извършваща сертификация на
системи по качество. Сертифицирането на системата по качество включва оценяването,
установяването на съответствието на системата по качество с изискванията на съответния
стандарт за системи по качеството, и, до известна степен, установяване на начина на
функциониране и на реда и начина за извършване на надзор на системата по качество на
доставчика.
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един конкретен стандарт.
За да бъде установен климат на доверие между държавите-членки във връзка с
оценяването на нотифицирани органи, от първостепенно значение е не само прилагането
на едни и същи критерии за оценяване. Необходимо е също така нотифициращите власти
да разполагат с нужните за средства, да бъдат еднакво компетентни и да работят съгласно
едни и същи критерии. Тези изисквания са формулирани в стандартите EN 45003 и EN
45010. Повечето от националните служби за акредитация на държавите-членки отговарят
на изискванията на тези стандарти и работят съгласно тях. Те са установили сходни
процедури за оценяване, така че резултатите от акредитацията да бъдат признати от
всички държави-членки. Сходните процедури за оценяване трябва да гарантират, че
националните органи по акредитация работят съгласно едни и същи изисквания, което от
своя страна доказва, че органите, които те акредитират или оценяват, работят съгласно
едни и същи правила и критерии.
Държавите-членки са длъжни да гарантират, че нотифицираните органи поддържат
постоянно своята компетентност и могат да извършват дейностите, за които те са
нотифицирани. Държавите-членки имат правото да избират методите и средствата за
изпълнението на гореспоменатото задължение. Те трябва обаче да следват практиката за
надзор и повторно оценяване, установена от органите по акредитация. Държавите-членки
могат също така да решат дали да нотифицират даден орган за ограничен период от време
и впоследствие да подновят неговата нотификация.
Комисията не проверява и не задължава да бъде проверявана техническата компетентност
на нотифицираните органи. Въпреки това тя, както и останалите държави-членки, може да
изисква от държавите-членки, нотифицирали органи, които не могат да докажат
съответствието си със стандартите от серията EN 45000, да предоставят всички юридически
документи, въз основа на които е била извършена нотификацията.
6.2. Процедура за нотификация и оттегляне на нотификацията
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•
Нотификация е акт, който цели да информира Комисията и останалите
държави-членки, че даден орган, който отговаря на съответните изисквания, е
определен да извършва оценяване на съответствието, в съответствие с дадена
директива.
•
Комисията публикува списък на нотифицираните органи в Официалния
бюлетин на Европейската Общност. Списъкът се актуализира периодично и може
да бъде получен директно от съответните служби към Комисията.
•
Нотификацията се оттегля когато нотифицираният орган престане да
отговаря на съответните условията или да изпълнява задълженията си.
Оттеглянето на нотификацията е задължение на нотифициращата държавачленка и може да стане в резултат на предприета наказателна процедура.
6.2.1. Процедура за нотификация
След приемането на съответната директива, държавите-членки имат правото да
нотифицират орган, който те считат за подходящ да извършва оценяване на
съответствието. За да може преходния период предвиден в директивите да се използва
ефективно и сертификатите да могат да бъдат издавани официално от датата на първото
прилагане на директивата, държавите-членки трябва да предвидят възможността за
установяване на механизъм, който да им позволи да нотифицират органи преди
официалното въвеждане на съответната директива. В този случай обаче нотифицираните
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Тази част не се прилага за органите, упоменати в член 8, параграф 2 на Директивата за
нисковолтовите съоръжения, нито за компетентния орган, упоменат в член 10 на
Директивата за електромагнитната съвместимост.
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органи не са упълномощени да издават сертификати преди влизането в сила на
директивата.
Нотификацията изисква Комисията да определи идентификационен номер на органа. Всеки
орган получава един единствен номер, независимо от броя на директивите, за които той е
нотифициран. Предоставянето на номер е чисто административен акт, който има за цел да
осигури последователност в управлението на списъците на нотифицираните органи и не
предоставя права или не ангажира по никакъв начин Комисията.
Държавите-членки трябва да посочат своите органи в тримесечен срок след предоставяне
на номера. След изтичането на крайния срок, Комисията може да отнеме
идентификационния номер на даден орган.
Официалната нотификация на органа се извършва, когато цялата изисквана
108
и идентификационният номер, предварително предоставен на всеки орган,
информация
са предадени с помощта на националната администрация, отговорна за въвеждането и
прилагането на съответната директива, на Комисията, посредством постоянните
представители (главен секретариат) и на останалите държави-членки (посредством техните
постоянни представителства). Нотификацията влиза в сила след изпращането й на
Комисията и на останалите държави-членки.
Комисията следи дали консолидирания списък на нотифицираните органи се актуализира
периодично и публикува с информационна цел този списък в Официалния бюлетин на
Европейската Общност (поредица С). Измененията или ограниченията на обхвата на
приложение, промяната на валидността на нотификацията и ограничаването или
оттеглянето на нотификацията трябва да бъдат предмет на подобна публикация.
Държавите-членки от своя страна трябва също да публикуват на национално ниво
информацията относно органите, които са нотифицирали, както и информацията относно
органите, нотифицирани от другите държави-членки.
6.2.2. Оттегляне на нотификацията
Комисията и държавите-членки са длъжни да направят необходимото, когато възникне
съмнение относно компетентността на нотифициран орган, било то в момента на
нотифициране, или след това. Ако Комисията констатира, по своя собствена инициатива
или след направено оплакване, че нотифицираният орган не отговаря на изискванията или
не изпълнява своите задължения, тя трябва да уведоми националните нотифициращи
власти и да поиска съответно документите, въз основа на които е било извършено
нотифицирането, или които са послужили като доказателство за компетентността на
органа. Ако дадена държава-членка не предостави подобна информация, Комисията може
да запознае с това другите държави-членки, като постави по този начин въпроса за
обсъждане, или да задейства процедурата, предвидена член 226 от Договора за
Европейската общност срещу нотифициращата държава-членка.
Освен подаването на жалба до Комисията, държавите-членки могат да прибягнат към
процедурата, предвидена в член 227 от Договора за Европейската общност, ако искат да
оспорят факта, че даден нотифициран орган отговаря на изискванията и изпълнява
подобаващо задълженията си.
Когато един нотифициран орган престане да отговаря на изискванията и да изпълнява
своите задължения, държавата-членка трябва да оттегли, или ако е необходимо, временно
да прекрати нотификацията, след като незабавно се е свързала с въпросния орган.
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Нотификацията посочва името и адреса на съответните органи (оперативните звена),
дава подробна информация за обхванатите продукти и за критериите за квалификация,
използвани от различните нотификации и уточнява процедурите за оценяване на
съответствието, за които съответните органи са нотифицирани. Когато дадена
нотификация, ограничена във времето, е обявена от нотифициращите власти, срокът на
нотификацията също трябва да бъде посочен.
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Държавата-членка трябва също така да публикува информация и да информира Комисията
и останалите държави-членки относно отнемането или временното оттегляне на
нотификацията, като следва процедура, подобна на процедурата за нотифициране. На
засегнатия нотифициран орган трябва да бъде предоставена възможност да обжалва
подобно решение, но само от националното законодателство зависи дали подобно
обжалване може да отмени оттеглянето на нотификацията.
Единствено засегнатата национална власт има право да оттегля нотификациите. Комисията
може да заличи нотифицирания орган от общия списък на нотифицираните органи, само
когато самата нотифициращата власт на дадена държава-членка отмени нотификацията
или когато, в края на наказателната процедура, предвидена в член 226 или член 227 от
Договора за Европейската общност, Европейският съд излезе с решение, че дадена
държава-членка е нарушила определена директива и следователно обяви нотификация за
невалидна.
Оттеглянето на нотификацията не оказва никакво влияние върху сертификатите, които са
издадени от нотифицирания орган до момента, в който може да бъде решено, че
сертификатите трябва също да бъдат счетени за невалидни. Когато държавата-членка
оттегли нотификация, тя трябва да гарантира, че друг нотифициран орган ще поеме делата
на органа, чиято нотификация е била оттеглена, за да бъде осигурена приемственост.
6.3. Общи отговорности на нотифицираните органи
•
Нотифицираните органи трябва да предоставят съответната информация на
нотифициращите власти и на органите за надзор на пазара, както и на други
нотифицирани органи и на Комисията.
•
Нотифицираните органи трябва действат по компетентен, обективен,
прозрачен, безпристрастен, независим и безкористен начин.
•
Нотифицираните органи трябва да наемат необходимия персонал, който има
достатъчни и подходящи знания и опит, за да извършва оценяване на
съответствието съгласно изискванията на конкретната директива.
•
Нотифицираните органи трябва да вземат подходящи мерки, за да запазят
поверителния характер на информацията, получена в хода на оценяването на
съответствието.
•
В съответствие с изискванията на директивите от Нов подход,
нотифицираните органи трябва да сключат необходимите застраховки, които да
гарантират безопасността на тяхната професионална дейност, освен ако в
националното законодателство на нотифициращата държава-членка не се
съдържат други разпоредби относно поемането на отговорността.
•
Нотифицираните органи трябва да участват в мероприятията, имащи за цел
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и да вземат
координиране на действията между нотифицираните органи
пряко участие, или посредством излъчен представител, в дейностите, свързани с
европейската стандартизация, както и да направят необходимото, за да бъдат
наясно с постигнатия напредък във връзка с приемането или изменението на
стандартите, които ги касаят пряко.
Нотифицираните органи трябва да информират редовно своите национални нотифициращи
власти за своята дейност (за хода на процедурата за оценяване на съответствието, за
наличността на човешки ресурси, за сключването на договори с подизпълнители, за
евентуални конфликти на интереси). Те трябва също да имат готовност да предоставят
подробна информация относно начина, по който спазват условията, при които са били
нотифицирани, независимо дали въпросната информация се изисква от гореспоменатите
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По въпроса за координацията на действията между нотифицираните органи виж глава 6,
точка 6.
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нотифициращи власти или от Комисията.
Нотифицираните органи трябва по принцип да информират другите нотифицирани органи
и националните органи за надзор за всички оттеглени или временно отнети сертификати
и, ако е необходимо, за всички издадени сертификати или за всички откази за издаване на
сертификати. Те трябва също така да предоставят на органите за надзор, и съгласно някои
директиви, на компетентните органи на други държави-членки, всякаква друга необходима
110
за целите на надзора на пазара информация . Нотифицираните органи също така трябва
да предоставят на службите към Комисията, отговарящи за защитната клауза, изискваната
от тях информация, свързана с продукта или с процедурите за оценяване на
съответствието.
Нотифицираните органи са и трябва да останат трети страни, независими от техните
клиенти или от други заинтересовани страни. Юридическият статут на органите, които
трябва да бъдат нотифицирани, било то частни или обществени, няма никакво значение,
ако те запазят своята независимост, безпристрастност и неподкупност и ако могат да бъдат
идентифицирани като отделно юридическо лице, което има конкретни права и задължения.
За да гарантира своята безпристрастност, нотифицираният орган и неговият персонал не
трябва да бъдат подложени на никакъв търговски, финансов и друг натиск, който би могъл
да повлияе на тяхното решение. Нотифицираният орган трябва освен това да прилага
процедури, които биха му позволили да гарантира, че неговата работа не може да бъде
повлияна от външни фактори. Структурата на органа не трябва да накърнява неговата
безпристрастност, особено ако органът извършва и други дейности, освен тези на
нотифициран орган. Органът трябва също така да има политика и процедури, които правят
разграничение между задълженията, които той изпълнява в качеството си на нотифициран
орган и всяка друга дейност, с която се занимава, като това разграничение трябва да бъде
очевидно за неговите клиенти. Следователно рекламните материали не трябва да навеждат
на мисълта, че оценяването или другите дейности, извършвани от органа са свързани с
задълженията, представени в приложимите директиви.
Нотифицираните органи не трябва да предлагат или извършват допълнителни услуги,
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освен ако тези услуги не повишават стойността на продукта . Те трябва също така да
направят всичко необходимо, за да може другите дейности, които те извършват извън
обхвата на директивите от Нов подход, да не окажат негативно влияние върху тяхната
обективност, безпристрастност и неподкупност като нотифициран орган. За да бъде
гарантирана обективността, безпристрастността и неподкупността на нотифицирания
орган, в числото на неговия персонал (независимо дали се касае за вътрешния персонал
или за персонала на подизпълнителя), отговарящ за дейностите, осъществявани в
качеството му на нотифициран орган, не трябва да фигурира производителят, неговият
упълномощен представител, някой от неговите доставчици или от неговите пазарни
конкуренти. Нотифицираният орган или неговият персонал нямат право също така да
предлага или извършва услуги (или пък да е предлагал или извършвал услуги) на някоя
от
гореспоменатите
страни,
свързани
с
проектирането,
производството,
комерсиализирането и поддръжката на продуктите. Въпреки това може да се осъществява
обмен на информация и на съвети от техническо естество между производителя, неговия
упълномощен представител, някои от неговите доставчици от една страна и
нотифицирания орган от друга страна.
За да бъде гарантирана безпристрастността е необходимо да бъде направено ясно
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Нотифицираните органи, обаче, не са длъжни да издават ЕС-декларация за съответствие
или да изготвят техническа документация. Виж глава 3 от точка 1 до точка 3, както и глава
5 от точка 3 до точка 4.
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По въпроса за добавената стойност, свързана с СЕ маркировката виж точка 7.4. въпреки
това нотифицираните органи могат да издават всякакъв вид удостоверения или да поставят
всякакъв вид маркировки, ако продуктите са предназначени за трети страни, например в
контекста на Споразуменията за взаимно признаване (виж глава 9, точка 9.2).
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разграничение между оценяването на съответствие и надзора на пазара. Ето защо по
принцип не се препоръчва нотифицираните органи да отговарят и за дейсности по надзор
112
на пазара .
Нотифицираните органи трябва да разполагат с документирани процедури за
идентифициране, преразглеждане и решаване на всички случаи, в които се предполага или
е доказано, че съществува конфликт на интереси. Нотифицираният орган трябва също да
изисква от персонала, който действа от негово име, да декларира всеки потенциален
конфликт на интереси.
Нотифицираните органи трябва да разполагат с необходимия персонал, който трябва да
има достатъчни знания и опит относно технологията на производство на съответния
продукт и относно процедурите за оценяване на съответствието и който трябва да е
преминал през подходящото обучение. Знанията и опитът трябва да са свързани предимно
със съответните нормативни изисквания и методите за тяхното прилагане, с постиженията
на европейската и международната стандартизация, с подходящите технологии, с методите
на производство и процедурите за проверка, както и с нормалните условия, при които би
трябвало да бъде използван съответния продукт. Нотифицираният орган трябва да бъде в
състояние да управлява и контролира работата на своя персонал, да носи отговорността за
неговите действия и да изготвя подробни доклади за способностите на своя персонал,
независимо дали става дума за негови служители, за лица, наети на срочни договори с цел
извършването на точно определени задачи, или за консултанти от други организации.
Нотифицираните органи трябва да вземат необходимите мерки, за да запазят
конфиденциалния характер на информацията, получена по време на оценяване на
съответствието. Тези мерки трябва да гарантират, че всеки един от получените резултати
или всякаква друга информация са били предоставени на разположение само на лица,
които са част от въпросния компетентен орган, на производителя или неговия
упълномощен представител.
Съгласно директивите от Нов подход нотифицираните органи трябва да са сключили
необходимите застраховки, които да гарантират безопасността на тяхната професионална
дейност, освен ако националното законодателство на нотифициращата държава-членка не
предвижда отговорността да бъде поета от друг. Обхватът и общата финансова стойност на
застраховката за гражданска отговорност трябва да съответстват на нивото на дейностите
на нотифицирания орган. Производителят обаче винаги носи цялата отговорност за
съответствието на продукта с всички изисквания на приложимите директиви, дори в
случаите, когато някои етапи от оценяването на съответствието са били извършени под
113
отговорността на нотифициран орган .
6.4.

Нотифицирани органи и оценяване на съответствието

•
Основната задача на нотифицирания орган е да предлага услуги в областта
на оценяването на съответствието според условията, определени директивите.
Става дума за услуги, които нотифицираните органи извършват в полза на
производителите в сферата на обществените интереси.
•
Нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги за оценяване на
съответствието на всеки един стопански субект, установен в или извън
Общността. Нотифицираните органи могат също така да извършват тези
дейности на територията и на други държави-членки или в трети страни.
•
Производителите имат правото да избират нотифициран орган, измежду
тези, които са били определени да прилагат процедурата за оценяване на
съответствието съгласно приложимата директива.
112
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Виж глава 8, точка 8.1.
По въпроса за отговорността за продукта виж глава 3, точка 3.7.
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Нотифицираните органи имат задължението да прилагат една или няколко процедури за
оценяване на съответствието със съществените изисквания и да осигурят последователност
при техническо прилагане на тези изисквания съгласно подходящите процедури, заложени
в конкретните директиви. Нотифицираните органи трябва да разполагат с подходящото
оборудване, което би им позволило да изпълняват своите технически и административни
задължени, свързани с оценяване на съответствието. Те трябва също така да прилагат
подходящи процедури за контрол на качеството във връзка с предлаганите услуги.
Процедурите за оценяване на съответствието са разделени на поредица от отделни модули,
които не могат да бъдат подразделяни без да бъде нарушена целостта на системата и без
да бъдат поставени под въпрос отговорностите, които се поемат от производителя и, ако е
необходимо, от нотифицираните органи. Това означава, че един нотифициран орган трябва
да може да поема отговорност и да извършва оценяване на съответствието съгласно един
или няколко цели модула. Следователно органът не може да бъде нотифициран за
изпълнението само на част от модул. Така например във връзка с модул Н1, един орган не
може да бъде нотифициран само, за да участва във фазата на проектиране. Освен това, за
да приложи модулите D, E, H или техните варианти, нотифицираният орган трябва да може
да поеме отговорност не само за аспектите на конкретната система по качество, но също
така и за изискванията към продуктите. И в двата случая нотифицираният орган може да
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възложи изпълнението на част от задълженията си на подизпълнител .
Нотифициран орган, който иска да предложи услугите си във връзка с прилагането на
няколко процедури за оценяване на съответствието трябва да изпълни респективно
съответните изисквания и оценяването на неговата компетентност трябва бъде извършено
в съответствие с изискванията на всяка отделна процедура. Но тъй като обхватът на
приложение на по-голяма част от директивите от Нов подход може да бъде относително
голям и разнороден, то тогава не е необходимо даден орган да бъде нотифициран за
всички продукти, които влизат в обхвата на директивата. Той може да бъде нотифициран
само, за да извършва оценяване на съответствието на определена гама от продукти, които
попадат в обхвата на директивата.
Нотифицираните органи трябва да разполагат с подходящи структури и процедури, за да
гарантират, че оценяването на съответствието и издаването на сертификати подлежат на
преразглеждане. Временното или постоянното оттегляне на сертификати, изготвянето на
молби, приканващи производителя да приложи коригиращи мерки, както и изготвянето на
доклади до компетентните органи също трябва да бъдат предмет на подходящи процедури.
Независимо от поемането на определени отговорности във връзка с защитата на
обществените интереси, основното задължение на нотифицираните органи е да извършват
услуги в полза на промишлеността. Ето защо те трябва да предоставят на производителя
или на неговия упълномощен представител необходимата информация за съответната
директива, да прилагат процедурата за оценяване на съответствие без да обременяват
излишно стопанските субекти и да се въздържат от предлагане на допълнителни
115
сертификати или маркировки, които не повишават стойността на продукта .
За да не бъдат обременявани излишно стопанските субекти, техническата документация,
която е предоставена на нотифицираните органи, трябва да включва само необходимите
документи, които се изискват единствено за целите на оценяването на съответствието с
изискванията на конкретните директиви. Освен това, системата по качество, одобрена от
даден нотифициран орган или акредитиран орган по сертификация трябва да бъде взета
под внимание, когато същият или който и да е друг нотифициран орган извършва
оценяване на съответствието според модули D, E, H или техни варианти, независимо дали
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По въпроса за модулите виж глава 5, точка 5.1, по въпроса за подизпълнителите виж
глава 6, точка 6.5, по въпроса за задълженията на нотифицираните органи, произтичащи
от процедурите за оценяване на съответствието виж Приложение 7.
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По въпроса за добавената стойност, свързана с СЕ маркировката виж глава 7, точка 7.4.
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става дума за продукти от една и съща или от друга категория. В такива случаи обаче
нотифицираният орган трябва да провери дали сертификатът е издаден в съответствие с
приложимите изисквания на директивата. Нотифицираният орган трябва също така да
прецени дали е необходимо или не да изиска извършването на подходящи допълнителни
проверки, касаещи по-специално (новата) категорията продукти, но обикновено не трябва
отново да извършва първоначалното одобряване на системата по качество.
Въпреки че нотифицираният орган трябва да бъде установен на територията на
нотифициращата държава-членка, той може да упражнява дейности или да наема персонал
извън нея и дори извън Общността. Сертификатите обаче трябва винаги да бъдат издавани
от нотифицирания орган или от негово име. И тъй като нотифицираният орган извършва
оценяване на съответствието, като съблюдава законите на нотифициращата държавачленка, той трябва да информира за това нотифициращите власти, които от своя страна
трябва да бъдат в състояние да контролират дейността на органа като цяло, тъй като те са
тези, които носят отговорност за неговите действия. Ако осъществяването на този контрол
е невъзможно, нотифициращите власти трябва в зависимост от конкретния случай да
отменят нотификацията или да ограничат нейния обхват на приложение.
6.5.

Нотифицирани органи и сключване на договори с подизпълнители

•
Всеки нотифициран орган може да възложи изпълнението на част от
задълженията си на друг орган, при условие че компетентността на
подизпълнителя е доказана и подлежи на периодични проверки.
•
Подизпълнителят, с който нотифицираният орган е сключил договор, трябва
да има необходимата компетентност от техническа гледна точка, както и да
отговаря на същите критерии за независимост и обективност, които са в сила и
за нотифицирания орган. Въпреки това нотификация не е необходима.
Държавата-членка, която е нотифицирала органа, поверил от своя страна
изпълнението на част от задълженията си на подизпълнител, трябва да бъде в
състояние
да
осигури
ефективен
контрол
на
компетентността
на
подизпълнителя.
•
Сключването на договор с подизпълнител във връзка с прилагането на
дадена процедура за оценяване на съответствието зависи от това дали
въпросната процедура може да бъде подразделена на технически операции и
операции за оценяване, както и от това дали методите, които се използват по
време на осъществяването на техническите операции, са достатъчно прецизни.
На подизпълнителя обаче трябва да бъде възложено изпълнението на
съществена и последователна част от тези технически операции.
•
Възлагането на изпълнението на част от задълженията на подизпълнител
трябва бъде предмет на договор, който може гарантира прозрачност и доверие
във всички действия на нотифицирания орган.
•
Нотифицираният орган, който е потърсил помощта на подизпълнители,
остава отговорен за действията, влизащи в обхвата на нотификацията.
Сключването на договор с подизпълнител не води до делегиране на власт или
прехвърляне на отговорности. Сертификатите се издават винаги от името на
нотифицирания орган, който носи отговорност за тях.
•
Изискванията за сключване на договори с подизпълнители се прилагат по
отношение на всеки подизпълнител, независимо дали той е установен или не на
територията на Общността.
Подизпълнителите, на които нотифицираните органи възлагат част от задълженията си, не
трябва да бъдат нотифицирани като такива. Въпреки това, нотифицираният орган трябва
да информира държавата-членка, която е пряко засегната от неговото намерение да
възложи изпълнението на част от задълженията си на подизпълнител. Следователно
държавата-членка може да реши да не поема цялата отговорност, в качеството й на
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нотифицираща власт, при сключването на договор с подизпълнител и може да оттегли
нотификацията или да ограничи нейния обхват. Нотифицираният орган трябва да
поддържа и да актуализира периодично регистър, в който да вписва дейностите, които е
възложил на подизпълнители.
Нотифицираният орган трябва да се увери, че неговите подизпълнители имат
необходимата техническа компетентност и че я поддържат на съответното ниво, като ги
контролира периодично и като се информира системно за начина, по който те изпълняват
задължения си. Нотифицираният орган трябва също да може да докаже, че неговият
подизпълнител отговаря на изискванията на съответната директива.
Нотифициращата власт трябва да има достъп до информацията, свързана с
подизпълнителите и с тяхната компетентност, за да може да вземе необходимите мерки и
да запознае в най-кратки срокове с тази информация Комисията и останалите държавичленки, ако те изявят желание за това. Съответствието със стандартите от серията EN
45000 налага презумпция за съответствие с по-голяма част от изискванията, какъвто е
случаят със самия нотифициран орган.
Нотифицираният орган може да възложи на подизпълнители изпълнението на определени
технически задачи (например извършването на изпитвания и изследвания), доколкото тези
задачи могат да бъдат считани за съществени и последователни части от техническите
операции. Нотифицираният орган няма право в никакъв случай да възлага всички свой
дейности на подизпълнител, тъй като тогава неговото нотифициране би било безсмислено.
Нотифицираните органи имат правото да възлагат извършването на изпитвания на
подизпълнители, като в същото време продължават да оценяват резултатите от тези
изпитвания и да валидират протоколите от тях (за да установят дали изискванията на
директивата са изпълнени). Възможно е също така сключването на договор с
подизпълнител в областта на сертификацията на системите по качеството, като в този
случай извършването на одита е поверено на външни лица, при условие че
нотифицираният орган се заеме с оценяването на резултатите от одита.
За да бъде осигурена пълна прозрачност, дейностите, възложени на подизпълнител, трябва
да бъдат извършвани на базата на предварително установени технически спецификации,
предвиждащи подробна процедура, основаваща се на обективни критерии. Когато
подизпълнителят участва в оценяване на съответствието с изискванията на определени
стандарти, то тогава той трябва да използва тези стандарти, ако в тях има установени
процедури. Ако подизпълнителят участва в оценяване на съответствието със съществените
изисквания, то тогава той трябва да използва процедурата, прилагана от самият
нотифициран орган или процедура, която нотифицираният орган счита за идентична с
тази, която се прилага при оценяване на съответствието със стандартите.
Във всеки случай нотифицираният орган трябва да поддържа директни договорно-правни
отношения със своите подизпълнители, за да гарантира изпълнението на неговите общи
116
задължения . Забранено е системното сключване на договори с подизпълнители, за да
бъде избегнато евентуалното компрометиране на единството на системата и на доверието
в нея.
Нотифицираният орган остава изцяло отговорен за работата, извършена от неговия
подизпълнител и неговата нотификация може да бъде оттеглена заради направени от
подизпълнителя грешки.
6.6

Координиране и сътрудничество

•
Хармонизираното прилагане на процедурите за оценяване на съответствието
налага тясно сътрудничество между нотифицираните органи, държавите-членки
и Европейската комисия.
•
Комисията подкрепя държавите-членки в техните усилия да съгласуват
116

Виж глава 6, точка 6.3.
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действията между нотифициращите власти във връзка с оценяването на
компетентността на органите, които трябва да бъдат нотифицирани, с
прилагането на процедурите за нотификация и с упражняването на надзор на
нотифицираните органи.
•
Комисията следи също така, с помощта на държавите-членки, за
установяването на тясно сътрудничество между нотифицираните органи.
Координацията между държавите-членки се осъществява с помощта на секторни работни
групи, включващи в състава си правителствени експерти и създадени съгласно
117
директивите . Сътрудничеството между нотифицираните органи се провежда под
ръководството на съответните работни групи.
Сътрудничество между нотифицираните органи се установява за всяка една директива от
Нов подход, като обикновено се използват съществуващите структури. Всяка група има
технически секретариат и председател. Сътрудничеството се свежда до намирането на
решение на проблеми от техническо естество, свързани с оценяване на съответствието,
което от своя страна води до еднаквото прилагане на техническите разпоредби на
директивите от Нов подход.
Тъй като нотифицираните органи изпълняват дейности, поверени им от държавните
органи, те имат задължението да участват в действията за координиране на работата,
чиито инициатор е Комисията. Ако даден нотифициран орган откаже да сътрудничи,
неговата нотификацията може да бъде оттеглена. Нотифицираните органи, обаче, не са
задължени да участват в заседания на европейско ниво, при условие че те познават и
прилагат административните решения и документите, разработени и приети от тяхната
група. Работните документи, докладите от заседанията, препоръките и общите ръководни
документи, разработени от секторните и междусекторните групи на нотифицираните
органи, или от техните подгрупи трябва да бъдат изпращани на всички нотифицирани
органи, които са част от тези групи, независимо от това дали са участвали в срещите или
не.
Групите на нотифицираните органи са съставени от представители на нотифицираните
118
органи . За да бъде постигната по-висока степен на ефективност в тяхната работа, в
рамките на всяка група може да бъде сформирана подгрупа, съставена от ограничен брой
участници, които разглеждат специфични технически въпроси. Комисията също е
представена в тези групи. Като наблюдатели в групите могат да участват правителствени
експерти и представители на административните власти, пряко отговорни за ефективното
въвеждане и прилагане на директивите. Европейските органи по стандартизация (CEN,
CENELEC, ETSI) трябва да бъдат представени в групите, когато възникват въпроси от
тяхната компетентност. Ако е необходимо в групите трябва също така да бъдат поканени и
съответните европейски федерации или представители на други заинтересовани страни.
Когато групите на нотифицираните органи трябва да разглеждат въпроси с поверителен
характер, броят на участниците в срещите трябва бъде ограничен.
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Виж глава 1, точка 1.2.
Ако броят на нотифицираните органи, работещи по една директива стане прекалено
голям, Комисията може да поиска от държавите-членки да създадат подходящ механизъм
за тяхното представяне в тези групи.
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Таблица 6.1 Стандарти от серията EN 45000, които са приложими за
нотифицираните органи

Критерии за органите
по акредитация
Критерии за
акредитация и
оценяване
Критерии за работа

Органи по
сертификация
EN 45010
EN 45010
EN 45011
EN 45012
EN 45013

Лаборатории за
изпитване
EN 45002
EN 45003
EN 45002
EN 45003

Органи за надзор и
инспекция
EN 45010

EN 45001

EN 45004

EN 45010

Таблица 6.2 Стандарти от серията EN 45000, които съответстват на всеки модул
Модул

Приложим (и) стандарт(и) от серията EN 45000

А1,

EN 45001 (+ способност за оценяване на съответствието и за взимане на
решения, свързани със съответствието),
EN 45004 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN 45001)
или EN 45011 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN
45001)
EN 45004 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN 45001)
или EN 45011 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN
45001)
EN 45001 (+ способност за оценяване на съответствието и за взимане на
решения, свързани със съответствието),
EN 45004 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN 45001)
или EN 45011 (изискваните изпитвания се извършват в съгласно стандарта EN
45001)
EN 45012 (+ компетентност, свързана с продукта)
EN 45012 (+компетентност, свързана с продукта)
EN 45001 (+ способност за оценяване на съответствието и за взимане на
решения, свързани със съответствие),
EN 45004 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN 45001)
или EN 45011 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN
45001)

А2
В
С1,
С2
D, D1
E, E1
F, F1

G
H
H1

EN 45004 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN 45001)
или EN 45011 (изискваните изпитвания се извършват съгласно стандарта EN
45001)
EN 45012 (+компетентност, свързана с продукта)
EN 45012 + EN 45004
или EN 45011
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7. СЕ МАРКИРОВКА

119

7.1. Принципи за поставяне на СЕ маркировката
• СЕ маркировката удостоверява съответствието на продукта с всички
приложими изисквания на Общността, които производителят трябва да спази.
• Поставената върху даден продукт СЕ маркировка е един вид декларация от
страна на отговорното лице, че :
 продуктът е в съответствие с всички приложими към него разпоредби на
Общността;
 всички подходящи процедури за оценяване на съответствието са били
приложени
СЕ маркировката удостоверява съответствието на продукта с всички изисквания, които
производителят е длъжен да спази, съгласно директивите на Общността, които предвиждат
поставянето на подобна маркировка. СЕ маркировката е един вид декларация от страна на
физическо или юридическо лице, че продуктът, върху който е поставена е в съответствие с
всички приложимите разпоредби и че по отношение на него са били приложени подходящи
процедури за оценяване на съответствието. Следователно държавите-членки нямат право
да ограничават пускането на пазара и пускането в действие на продукти, върху които е
поставена СЕ маркировка, освен ако има доказателства за несъответствието на продукта,
120
които биха оправдали подобни мерки .
Директивите, които предвиждат поставянето на СЕ маркировка, обикновено следват
принципите на Новия и Глобалния подход, но това само по себе си не е предпоставка за
поставянето на СЕ маркировката. В действителност СЕ маркировката може да бъде
въведена в законодателството на Общността като законна маркировка за съответствие,
ако:
 е използван методът на пълно хармонизиране, който би намерил израз в забраната на
всички различаващи се национални разпоредби, които засягат същите обществени
интереси, както и съответната директива;
 съответната директива предвижда прилагането на процедури за оценяване на
121
съответствието, основаващи се на разпоредбите на Решение 93/465/ЕЕС на Съвета .
По принцип всички директиви от Нов подход предвиждат поставянето на СЕ маркировка. В
определени случаи някоя от директивите за пълно хармонизиране, която следва
разпоредбите на Решение 93/465/ЕЕС може да предвиди поставянето на друга маркировка,
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различна от СЕ маркировката .
Тъй като върху всички продукти, влизащи в обхвата на директивите от Нов подход трябва
да бъде поставена СЕ маркировка, последната не може да обслужва търговски цели. СЕ
маркировката също така не може да бъде считана за знак за произхода на продукта и това
че тя е поставена върху продукта не означава, че той е бил произведен в Общността.
7.2. Продукти, върху които трябва да бъде поставена СЕ маркировката
•

СЕ маркировката е задължителна и трябва да бъде поставена преди
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Тази глава не се отнася за високоскоростните железопътни системи.
По въпроса за надзора на пазара виж глава 8.
121
Оценяването на съответствието, предвидено в Директивата за строителните продукти не
се извършва съгласно Решение 93/465/ЕЕС. Въпреки това тази директива предвижда
поставянето на СЕ маркировка.
122
Директивата за морското оборудване не предвижда поставянето на СЕ маркировка, а
поставянето на друг специален знак за съответствие, за който, в общи линии, са
приложими, представените в тази глава принципи за поставяне на СЕ маркировката.
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пускането на пазара или пускането в действие на даден продукт, с изключение
на случаите, в които съответните директиви предвиждат друго.
• Когато продуктите, върху които има поставена СЕ маркировка влизат в
обхвата на няколко директиви, предвиждащи нейното поставяне, маркирането
показва, че продуктите са в съответствие с разпоредбите на въпросните
директиви.
• Върху даден продукт може да не бъде поставена СЕ маркировка, освен ако
този продукт не попада в обхвата директива, която предвижда нейното
поставяне.
Задължението за поставянето на СЕ маркировка се отнася за всички предназначени за
пазара на Общността продукти, които влизат в обхвата на директивите, предвиждащи
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поставянето на тази маркировка . Следователно СЕ маркировката трябва да бъде
поставена:
• върху всички нови продукти, независимо дали са произведени в държавите-членки или
в трети страни;
• върху употребявани и втора ръка продукти, внесени от трета страна;
• върху съществено модифицирани продукти, които влизат в обхвата на съответните
директиви в качеството им на нови продукти.
Някои директиви могат да изключат поставянето на СЕ маркировка върху определени
продукти, независимо от факта че останалите разпоредби на директивата са приложими по
отношение на тези продукти. По принцип такива продукти са предмет на свободно
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движение на стоки :
• ако са придружени с декларация за съответствие (например защитните елементи,
упоменати в Машинната директива и частично завършените плавателни съдове, упоменати
в Директивата за плавателните съдове за отдих);
• ако са придружени с декларация за съответствие (например продуктите, които имат
незначително въздействие върху здравето и безопасността, които са изброени в
Директивата за строителните продукти);
• ако са придружени с протокол (например медицинските изделия, изготвени по
специална поръчка и изделията, предназначени за клинични изследвания, упоменати в
директивите за активни медицински изделия за имплантиране и за медицинските изделия,
както и изделията, подлежащи на оценяване на действието, визирани в директивата за
медицинските изделия за диагностика in vitro);
• ако са придружени със сертификат за съответствие (например компонентите,
упоменати в Директивата за потенциално експлозивна атмосфера, които трябва да бъдат
вградени в съоръжения или системите за защита, или инсталациите, упоменати в
Директивата за газовите уреди);
• ако името на производителя и индикацията за максимален обхват на измерване са
отбелязани върху съответния продукт (например средствата за измерване, които, съгласно
Директивата за неавтоматичните везни, не трябва да бъдат подлагани на оценяване
съответствието);
• ако продуктът е произведен в съответствие с принципите и методите на Добрата
производствена практика (например определени съдове, упоменати в Директивата за
обикновените съдове под налягане).
По време на преходния период, предвиден в дадена директива, производителят има по
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По въпроса за продуктите, които влизат в обхвата на директивите виж глава 2, точка 2.1
Директивата за съоръжения под налягане позволява на държавите-членки да
разрешават пускането на пазара или пускането в действие на тяхна територия на такива
съоръжения под налягане или функционални групи, върху които няма поставена СЕ
маркировка, но които са били подложени на оценяване на съответствието, извършено от
инспекторати на потребителите вместо от нотифицирани органи.
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принцип право да избира дали да прилага изискванията на директивата или на съответното
национално законодателство. Направеният избор и следователно степента на изразеното
чрез СЕ маркировката съответствие, трябва да бъдат ясно обозначени от производителя в
ЕС декларацията за съответствие, както и в документите, упътванията или инструкциите,
125
които придружават продукта .
7.3. Поставяне на СЕ маркировката
•
СЕ маркировката трябва да бъде поставена от производителя или от неговия
установен в Общността упълномощен представител.
•
СЕ маркировката трябва да бъде в съответствие с представената по-долу
форма. В случай на увеличаване или намаляване на размерите на СЕ
маркировката, пропорциите й трябва да бъдат спазени.

•
СЕ маркировката трябва да бъде поставяна върху продукта или върху
неговата с табела с данни по такъв начин, че да бъде видима, четлива и
незаличима. Когато естеството на продукта не го позволява или не го оправдава,
СЕ маркировката се поставя върху неговата опаковка, ако има такава и в
документите, които придружават продукта, когато директивите предвиждат
подобни документи.
•
Когато, по смисъла на приложимите директиви, даден орган участва във
фазата на производствен контрол, СЕ маркировката трябва да бъде последвана
от идентификационния номер на нотифицирания орган. Идентификационният
номер на нотифицирания орган трябва да бъде поставен от производителя или
от неговия установен в Общността упълномощен представител, като
отговорността за неговото поставяне се поема от нотифицирания орган.
Независимо дали е установен в или извън Общността, производителят е последната
инстанция, която носи отговорност за съответствието на продукта с изискванията на
директивата и за поставянето на СЕ маркировката. Производителят може да упълномощи
свой установен в Общността представител да действа от негово име. В изключителни
случаи може да бъде считано, че лицето, което е отговорно за пускането на продукта на
126
пазара, трябва да поеме отговорностите на производителя .
За да бъде гарантирано съответствието на продукта с всички разпоредби на приложимите
директиви, CE маркировката не трябва да бъде поставяна преди края на процедурата за
оценяване на съответствието. Обикновено този контрол се извършва в края на фазата на
производство. Това изискване е лесно приложимо, когато СЕ маркировката се поставя
например върху табела с данни, която от своя страна се поставя върху продукта едва след
като се извърши крайния контрол. СЕ маркировката обаче може да бъде поставена на
всеки друг етап от фазата на производство, ако представлява неделима част от продукта
или от някой от неговите компоненти (например ако трябва да бъде поставена под
формата на печат или отливка) и ако съответствието на продукта е надлежно проверено по
125
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По въпроса за преходния период виж глава 2, точка 2.4.
Виж глава 3, точки 3.1 и 3.3
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време на същата тази фаза на производство.
СЕ маркировката трябва да бъде поставена по принцип върху продукта или върху неговата
табела с данни. Освен това маркировката може да бъде поставена например върху
опаковката или съпровождащите документи. По изключение тя може да бъде преместена
от продукта или от табелата с данни ако това изискване не може да бъде спазено. Това
преместване може да бъде оправдано ако поставянето й върху продукта е невъзможно
(например върху определен тип експлозиви) или е неосъществимо в рамките на разумни
технически и икономически условия, ако минималните размери на маркировката не могат
да бъдат спазени или ако не може да бъде гарантирана нейната видимост, четливост и
незаличимост. В такива случаи СЕ маркировката трябва да бъде поставена върху
опаковката, ако има такава и в съпровождащите документи, когато съответната директива
предвижда такива документи. Изискването за поставянето на СЕ маркировка не може да
бъде избегнато от чисто естетически съображения. Подобни съображения не могат също
така да бъдат причина за преместване на СЕ маркировката от продукта върху
127
опаковката .
СЕ маркировката символизира съответствието с обществените интереси, които са засегнати
във конкретните директиви. Следователно СЕ маркировката трябва да бъде считана за
информация от съществено значение за властите на държавите-членки, както и за всички
други заинтересовани страни (например разпространители, потребители и други
ползватели). Ето защо изискването за видимост означава, че СЕ маркировката трябва да
бъде лесно достъпна за всички заинтересовани страни. Тя може да бъде поставена
например на гърба или от долната страна на продукта. Изискването за четливост налага от
своя страна съблюдаване на изискване за минимална височина от 5mm на СЕ
128
маркировката . СЕ маркировката трябва също така да бъде незаличима, тоест ако тя бъде
отстранена при нормални условия, върху продукта трябва да останат видими следи, които
да свидетелстват за нейното отстраняване (така например някои стандарти, приложими по
отношение на определени продукти са разработени на базата на изпитвания за заличаване
на СЕ маркировката с вода или разтворители). Това обаче не означава, че СЕ маркировката
трябва да бъде неделима част от продукта.
В зависимост от процедурите за оценяване на съответствието, нотифициран орган може да
вземе участие във фазата на проектиране, във фазата на производство или и в двете
129
фази . Въпреки това идентификационният номер на нотифицирания орган може да бъде
поставен след СЕ маркировката, само когато нотифицираният орган е взел участие във
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Разпоредбите относно поставянето на СЕ маркировката се различават в зависимост от
директивите: в определени случаи директивите са доста ограничаващи (като например
Машинната директива и директивите за обикновените съдове под налягане, за
неавтоматичните везни, за активните медицински изделия за имплантиране, за газовите
уреди, за крайните далекосъобщителни устройства, за бойлерите за топла вода, за
плавателните съдове за отдих, за асансьорите, за потенциално експлозивната атмосфера,
за хладилните уреди, за съоръженията под налягане, за медицинските изделия,
предназначени за диагностика in vitro и за радиосъоръженията и за крайните
далекосъобщителни устройства), а в други - доста по-гъвкави (като например директивите
за нисковолтовите съоръжения, за играчките, за строителните продукти и за
електромагнитната съвместимост).
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Съгласно Машинната директива и директивите за личните предпазни средства, за
активните медицински изделия за имплантиране, за медицинските изделия, за потенциално
експлозивната атмосфера, за асансьорите и по специално съгласно директивите за
медицинските изделия, предназначени за диагностика in vitro и за радиосъоръженията и
крайните далекосъобщителни устройства, минималният размер на СЕ маркировката може
да бъде пригоден и за по-малки по размер устройства. Същото изключение е в сила по
отношение на знака за съответствие, предвиден в Директивата за морско оборудване.
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Виж глава 5, точка 5.1 и приложение 7.

76

фазата на производство. Следователно идентификационният номер на нотифицирания
орган, който извършва оценяване на съответствие според модул В не трябва да бъде
поставян след СЕ маркировката. Понякога, когато е приложима повече от една директива,
във фазата на производство взимат участие няколко нотифицирани органи. В този случай
СЕ маркировката може да бъде последвана от няколко идентификационни номера.
Следователно СЕ маркировката ще се появи върху продукта или:
• без идентификационен номер, което означава, че нотифицираният орган не е участвал
във фазата на производство (модул A, модули A1 и C1, съгласно които нотифицираният
орган участва само по време на фазата на проектиране и комбинацията от модули С и В);
• с идентификационен номер, което означава, че нотифицираният орган носи
отговорността:
 за изпитванията касаещи специфичните аспекти на продукта (модули A1 и C1, в които
нотифицираният орган участва по време на фазата на производство);
 за проверките на продукта (модули A1 и С2);
 за контрола и изпитванията, извършени с цел оценяване на съответствието по време на
фазата на производствен контрол (модули F, F1 и G);
 за оценяването на производството, за осигуряване на качеството на продукта или за
пълното осигуряване на качество (модули D, D1, E, E1, H и H1).
СЕ маркировката и идентификационният номер на нотифицирания орган не трябва
непременно да бъдат поставени в рамките на Общността. Те могат да бъдат поставени в
трета страна, ако продуктът е произведен в нея и ако нотифицираният орган е извършил
оценяване на съответствието на нейна територия съгласно прилаганата в тази страна
директива. СЕ маркировката и идентификационният номер могат също така да бъдат
поставени поотделно стига да останат свързани в едно цяло.
СЕ маркировката се състои само и единствено от буквите “СЕ”, следвани от
идентификационния номер на всеки нотифициран орган, участвал във фазата на
производство. Пиктограми или други инструкции за начина на употреба на продукта,
допълват, според някои директиви от Нов подход, СЕ маркировката, но не представляват
130
.
част от нея
7.4. СЕ маркировката и други маркировки
• СЕ маркировката е единствената маркировка, която действително показва, че
производителят е изпълнил всички изисквания на директивите, които
предвиждат нейното поставяне. Държавите-членки трябва да се въздържат от
въвеждане в техните национални законодателства на други различни от СЕ
маркировката знаци за съответствие.
• Върху даден продукт могат да бъдат поставяни маркировки и други
допълнителни знаци дотолкова, доколкото те:
 имат различно предназначение от СЕ маркировката;
 не могат да бъдат объркани с СЕ маркировката;
 не намаляват четливостта и видимостта на СЕ маркировката.
СЕ маркировката замества всички задължителни маркировки за съответствие, които имат
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Такива допълнителни знаци или символи са например символът, който показва, че
дадено крайно далекосъобщително устройство може да бъде свързано към обществената
далекосъобщителна мрежа; етикетът за енергийната ефективност на бойлерите за топла
вода; символът за защита в случай на експлозия, който трябва да бъде поставен върху
комбинираните съоръжения и системите за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера и идентификационният знак за категорията на
радиосъоръжението. Някои директиви изискват да бъдат изписвани и последните две
цифри на годината, през която е поставена СЕ маркировката.
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същото значение като нея и които са съществували преди хармонизирането на
законодателствата на държавите-членки. Тези национални маркировки за съответствие са
несъвместими със СЕ маркировката и представляват нарушение на приложимите директиви
от Нов подход. Когато държавите-членки въвеждат директивите, те трябва да предвидят
също така и включването на СЕ маркировката в техните национални законодателства. В
същото време държавите-членки трябва да се въздържат от въвеждане в тяхното
национално законодателство на всякакви други знаци за съответствие, които имат същото
значение като СЕ маркировката.
Притежателите на търговски марки, които наподобяват на СЕ маркировката и които са
придобити преди прилагането на режима за поставяне на СЕ маркировката, ще бъдат
защитени от отнемане на правото да притежават и използват тези търговски марки, тъй
като тези знаци по правило не биха могли да заблудят органите за надзор на пазара,
дистрибуторите, потребителите или други заинтересовани страни.
Имайки предвид целите на техническото хармонизиране, допълнителните маркировки и
знаци трябва да изпълняват функция, различна от функцията на СЕ маркировката.
Следователно те трябва да означават съответствие с изисквания, които са различни от
тези, във връзка с които СЕ маркировката изразява съответствие (например изискванията,
свързани с опазване на околната среда, които не влизат в обхвата на приложимите
директиви).
Поставянето на законни маркировки (напр. търговска марка на производител) или на
сертификационни знаци, както и на други допълващи СЕ маркировката знаци, се разрешава
дотолкова, доколкото тези знаци не могат да бъдат объркани с СЕ маркировката и
доколкото те не намаляват нейната четливост и видимост. Объркване може да настъпи по
131
отношение на значението и формата на СЕ маркировката . За да се определи дали даден
знак води до заблуждение трябва да бъде проучено мнението на всички страни, които
имат отношение към него.
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Използваната формулировка се различава във всяка една директива от Нов подход, но
всякаква друга интерпретация би била в противоречие с целите на приложимите
разпоредби.
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8.
8.1.

НАДЗОР НА ПАЗАРА
Принципи на надзора на пазара

• Надзорът на пазара е важно средство за прилагането на директивите от Нов
подход.
• Надзорът на пазара има за цел да гарантира, че разпоредбите на
приложимите директиви се спазват на територията на Общността. В
действителност всеки гражданин на Общността има право на еднаква степен на
защита на територията на Единния пазар, независимо от произхода на закупения
или използвания продукт. Надзорът на пазара оказва също така и благоприятно
влияние върху интересите на стопанските субекти, тъй като спомага за
елиминирането на нелоялната конкуренция.
• Държавите-членки трябва да определят или да създадат органи за надзор на
пазара. Тези органи трябва да разполагат с необходимите ресурси и да имат
всички необходими права за осъществяване на дейността по надзор на пазара.
Те трябва да бъдат сигурни в техническата компетентност и професионалната
безупречност на своя персонал и да работят по независим и безпристрастен
начин, спазвайки принципите на пропорционалност.
• За да бъде избегнат конфликт на интереси, нотифицираните органи не трябва
по принцип да извършват дейности, свързани с надзора на пазара.
Държавите-членки са длъжни да прилагат законодателството на Общността. Съгласно член
10 от Договора за Европейската общност държавите-членки трябва да вземат всички
необходими мерки, за да изпълнят задълженията, произтичащи от Договора. Надзорът на
пазара е основно средство за прилагане на директивите от Нов подход, именно защото
позволява да бъдат взети необходимите мерки за проверка на съответствието на
продуктите с приложимите директиви и за привеждане в съответствие на несъответстващи
продукти и защото предвижда, ако е необходимо, налагането на съответни санкции.
Директивите от Нов подход предвиждат висока степен на защита. Във връзка с това
държавите-членки са длъжни да вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че
техните продукти, които са правилно конструирани, инсталирани, поддържани и
използвани съгласно тяхното предназначение, могат да бъдат пуснати на пазара и в
действие, само ако не застрашават безопасността и здравето на хората или не накърняват
други интереси, влизащи в обхвата на приложимите директиви от Нов подход. Това от своя
страна задължава държавите-членки да организират и провеждат ефективен и достатъчно
всеобхватен надзор на пазара, за да открият несъответстващи продукти, като по този
начин защитят не само интересите на потребителите, работниците и на другите
ползватели, но и осигурят защита на стопанските субекти от нелоялна конкуренция.
Задължението за надзор на пазара е необходимост, произтичаща от принципите, на които
се основават директивите от Нов подход и според които държавите-членки трябва да
осигурят свободното движение на продукти, които са в съответствие с определени
изискванията. Това задължение съвпада също така с правото на държавите-членки да
оспорват според защитната клауза свободното движение на продукти, за които се счита, че
132
не отговарят на съществените изисквания .
Директивата за безопасност на играчките съдържа разпоредби, касаещи органите за
надзор на пазара и задължава държавите-членки да изпращат на Комисията доклад на
133
всеки три години . Другите директиви от Нов подход не съдържат специални разпоредби
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По въпроса за прилагане на процедурата за защитната клауза виж глава 8, точка 8.3.
Виж член 12 на Директивата за безопасност на играчките, според който държавитечленки трябва да осигурят извършването на случайни проверки на играчките, за да
проверят тяхното съответствие с изискванията на директивата. По време на тези проверки
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за начина, по който трябва да бъде организиран и извършван надзора на пазара на
територията на държавите-членки. Директивата за обща безопасност на продуктите
представя по-подробно как държавите-членки трябва да организират надзора на пазара и
как да приемат подходящи средства за надзор. Тази директива не е приложима спрямо
продукти, които са включени в обхвата на специфични нормативни документи на
Общността, разработени с цел постигане на пълно хармонизиране и съдържащи
разпоредби за всички аспекти на безопасността (например директивите от Нов подход).
Въпреки това, тя може да бъде използвана като отправна точка при провеждането на
надзора на пазара, извършван в областта на директивите от Нов подход, особено що се
касае до продуктите, предназначени за потребление.
134
и по-специално за
Държавни органи отговарят за извършването на надзора на пазара
гарантиране на безпристрастността на дейностите, свързани с надзора на пазара. Всяка
държава-членка може да решава каква да бъде нейната системата за надзор на пазара. Не
съществуват никакви ограничения на функционална или географска основа относно
разпределянето на отговорностите между органите за надзор на пазара. Достатъчно е само
135
надзорът да бъде ефективен и да обхваща цялата територия на Европейската общност .
Ето защо юридическите и административните инфраструктури за надзор на пазара на
отделните държави-членки се различават една от друга. Това изисква от своя страна да
бъде установено ефикасно административно сътрудничество между компетентните
национални органи, което да гарантира еднакво ниво на защита в цялата Общност,
въпреки че компетентността по въпросите, свързани с надзора на пазара се ограничава до
територията на всяка една държава-членка.
Органите за надзор на пазара трябва да разполагат с необходимите ресурси и да имат
всички необходими права за извършването на надзор на пазара, тоест да контролират
продуктите, пуснати на пазара и в случай на несъответствие да вземат подходящи мерки за
постигането на съответствие. Що се отнася до човешките ресурсите, органите трябва да
разполагат с или да потърсят помощта на достатъчен на брой квалифициран и опитен
персонал, който да има необходимата професионална безупречност. За да бъде осигурено
качеството на изпитванията, средствата за контрол, използвани от органите за надзор на
пазара трябва да отговарят на съответните критерии на стандарта EN 45001. Органите за
надзор трябва също така да бъдат независими и да работят по един напълно почтен и
безпристрастен начин, както и да спазват принципа на пропорционалност при
извършването на надзора на пазара. Така например предприетите действия трябва да
бъдат пропорционални на степента на риска или на несъответствието и да осигуряват
постигането на целите на надзора на пазара, без да оказват значително въздействие върху
свободното движение на стоки.
Органите за надзор могат да сключат договори с подизпълнители за изпълнението на някои
технически задължения (като например извършване на изпитвания или инспекция), ако
останат изцяло отговорни за взетите от подизпълнителя решения и ако няма конфликт
между техните интереси, свързани с надзора на пазара и действията на подизпълнителя,
свързани с оценяване на съответствието. В този случай органите за надзор на пазара
трябва да се погрижат за безупречността и безпристрастността на становището на
подизпълнителя, тъй като именно те носят цялата отговорност за всяко взето решение,
основаващо се на това становище.
органите за надзор трябва да имат правото на достъп до производствените или складовите
помещения с оглед предоставяне на необходимата информация, свързана с продукта и
взимане на образец, който трябва да бъде изследван и изпитван.
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Директивата за обща безопасност на продуктите изисква държавите-членки да създадат
или да определят органи за надзор на пазара.
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Съгласно член 249 от Договора за Европейската общност определянето на начина и
средствата за прилагането на директивите е от компетенцията на държавите-членки. (виж
също така глава 1, точка 1.4).
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По принцип не е желателно нотифицирани органи да извършват надзор на пазара. С оглед
предотвратяване на всякакъв възможен конфликт на интереси е необходимо да бъде
направено ясно разграничение между оценяване на съответствието (което се извършва
преди пускането на пазара) и надзора на пазара (който се извършва след пускането на
пазара). В случай, че даден нотифициран орган и орган за надзор на пазара са подчинени
на една и съща по-висша инстанция, то тогава задълженията и отговорностите трябва да
бъдат дефинирани така че да няма конфликт на интереси между тези две дейности.
Директивите от Нов подход включват определени разпоредби, които изискват от
държавите-членки да информират Комисията или другите държави-членки, но по принцип
не предвиждат нищо относно поверителния характер и прозрачността на информацията,
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получена по време на действията, свързани с надзор на пазара . Следователно,
правилата за запазване на поверителния характер на информацията зависят от
националните законодателни системи и са различни във всяка една държава-членка. Все
пак информацията, касаеща действията на конкретни стопански субекти трябва по правило
да бъде считана за поверителна, с изключение на случаите, в които здравето и
безопасността на потребителите са изложени на сериозна и непосредствена опасност.
8.2.

Дейности, свързани с надзора на пазара

• Надзорът на пазара включва два основни етапа: 1) националните органи за
надзор на пазара трябва да се уверят, че продуктите, които са пуснатите на
пазара, са в съответствие с приложимите към тях изисквания на националното
законодателство, което въвежда директивите от Нов подход; 2) след което, ако е
необходимо, органите за надзор трябва да вземат необходимите мерки за
установяване на съответствието.
• Действията, свързани с надзора на пазара не могат да бъдат извършвани по
време на фазите на проектиране и производство. Поради тази причина е
необходимо органите за надзор, водени от желание за постигане на по-голяма
ефективност, да работят в тясно сътрудничество с производителите и
доставчиците, за да предотвратят пускането на пазара на несъответстващи
продукти.
8.2.1. Мониторинг на продуктите, които са пуснати на пазара
• Мониторингът на продуктите, които са пуснати на пазара има за цел да
установи дали тези продукти са в съответствие с изискванията на приложимите
директиви в момента на тяхното пускане на пазара и, ако е необходимо, в
момента на тяхното пускане в действие.
• ЕС-декларацията за съответствие и техническата документация предоставят
на органите за надзор необходимата информация за продукта.
Органите за надзор на пазара трябва да контролират продуктите, които са пуснати на
пазара. Целта е да бъде установено дали даден продукт съответства или не на
приложимите разпоредби в момента на неговото пускане на пазара, и ако е необходимо, в
137
момента на неговото пускане в действие . По принцип надзора на пазара не може да се
осъществява по време на фазите на проектиране и производство, тоест надзор на пазара
не трябва да се извършва преди производителят да поеме официално отговорността за
съответствието на своите продукти като постави СЕ маркировката.
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Директивите за активните медицински изделия за имплантиране, за потенциално
експлозивна атмосфера, за медицинските изделия и за медицински изделия за диагностика
in vitro включват и разпоредби относно поверителността на информацията.
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По въпроса за пускането на пазара и пускането в действие виж глава 2, точка 2.3.
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Въпреки това не се изключва сътрудничество между органите за надзор на пазара,
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производителите и дистрибуторите .
За да бъде надзора на пазара по ефикасен, ресурсите трябва да бъдат предназначени
предимно за онези области, в които вероятността от риск е по-голяма или случаите на
несъответствие са по-чести, или пък за онези области, които са от по-голямо значение. В
това отношение статистическите проучвания и процедурите за оценка на рисковете могат
да се окажат много полезни. За да могат да контролират продуктите, пуснати на пазара,
органите за надзор трябва да имат необходимите правомощия, компетентност и ресурси :
• за да извършват редовни посещения на търговските, промишлените и складовите
помещения;
• за да посещават редовно, ако е необходимо, работни места и други помещения, където
139
продуктите са пуснати в действие .
• за да извършват периодични или случайни проверки;
• за да вземат образци на продукти и да ги подлагат на изследване и изпитване;
• за да изискват предоставянето на цялата необходима информация, свързана с
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продуктите .
Въпреки че надзор на пазара не може да се извършва по време на фазите на проектиране
и производство, органите за надзор на пазара могат да правят проверка на
производствените помещения, след като е констатирано несъответствие, за да проверят
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дали може бъде установена постоянна грешка . Търговските изложения, панаири и
демонстрациите представляват друго изключение от правилото, че надзортът на пазара
може да се извършва само след като производителят е поел официално отговорността за
произведените от него продукти. Повечето от директивите от Нов подход позволяват
излагането на несъответстващи продукти при подобни обстоятелства, при условие че е
ясно обозначено, че тези продукти не могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в
действие, преди да бъдат приведени в съответствие и че са взети подходящите мерки,
които да гарантират безопасността на физическите лица при тяхното евентуално
представяне по време на търговски изложения, панаири и демонстрации. Органите за
надзор на пазара трябва да следят за спазването на това задължение.
Надзорът на пазара трябва да обхваща всички приложими разпоредби на съответните
директиви. До известна степен официалните проверки могат да бъдат достатъчни
например по отношение на СЕ маркировката и нейното поставяне, по отношение на
наличието на ЕС-декларацията за съответствие, по отношение на документите,
придружаващи продукта и на правилния избор на процедури за оценяване на
съответствието. По-задълбочени проверки са необходими, за да бъде проверено
действителното съответствие на продукта, за да бъде установено дали процедурите за
оценяване на съответствието са приложени правилно, дали продуктите са в съответствие
със съществените изисквания и дали са спазени изискванията към съдържанието на ЕСдекларацията за съответствие. На практиката, различните действия, свързани с надзора на
пазара могат да бъдат фокусирани върху различните аспекти на тези изисквания.
Освен действия, свързани с надзор на пазара, чиято основа цел е проверката на продукти,
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Виж също така и глава 8, точка 8.2.3.
Това обикновено не е необходимо за продукти, предназначени за потребление, които са
в наличност в магазините или на пазара. По-важно е това правило да бъде прилагано по
отношение на такива продукти (например машини и съоръжения под налягане), които,
веднага след като са били произведени, са инсталирани и пуснати в действие в
помещенията на клиента.
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По въпроса за отговорността във връзка с предоставяне на информация виж глава 3,
точки 3.1 и 3.4 и глава 6, точка 6.3.
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Подобна ясно формулирана разпоредба е включена в Директивата за безопасност на
играчките (член 12).
139
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пуснати на пазара, съществуват и други обществени механизми, които, въпреки че не са
142
специално създадени за тази цел, позволяват констатирането на несъответствия . Така
например инспекторатите по труда, които проверяват безопасността на работното място,
могат да установят, че проектът или конструкцията на дадена машина или на дадено лично
предпазно средство, върху които има поставена СЕ маркировка, не са в съответствие с
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приложимите изисквания . Следователно, тези инспекторати могат да вземат мерки,
касаещи пускането на пазара на даден продукт и да осигурят по този начин надзора на
пазара, или могат да се свържат с органите за надзор на пазара, които от своя страна биха
могли да вземат необходимите мерки. Информация за съответствието на продукта в
момента на пускането му на пазара, може също така да бъде получена от проверките,
направени по време на употребата на продукта или чрез анализ на факторите, които са в
основата на даден инцидент. Оплакванията, направени от потребителите или други
ползватели относно даден продукт, или от производителите или дистрибуторите относно
нелоялна конкуренция могат също да бъдат източник на информация за органите за надзор
на пазара.
Дейностите, свързани с надзора на пуснатите на пазара продукти могат да бъдат
разпределени и поверени на няколко органа от националната йерархия, като това става на
функционален или географски принцип. Когато едни и същи продукти са предмет на
контрол от страна на няколко органа (например митническите власти, органи, отговарящи
за даден икономически сектор или местни органи), координацията между тях е
наложителна.
Доброволни инициативи, като сертификация на продукта или прилагане на система по
качество не могат да бъдат поставени наравно с дейностите за надзор, извършвани от
органите за надзор. Все пак, те могат да допринесат за елиминиране на рисковете. Въпреки
това, съгласно член 28 от Договора за Европейската общност, органите за надзор на пазара
трябва да имат безпристрастно отношение, спрямо всички доброволни знаци, маркировки и
споразумения, които могат да бъдат взети под внимание по един напълно прозрачен и
недискриминаторен начин само при оценяване на риска. Следователно продуктите, които
са били предмет на доброволна сертификация или на други доброволни инициативи не
могат да бъдат изключени от обхвата на дейностите за надзор на пазара.
Според директивите от Нов подход органите за надзор на пазара могат да получат
информация за продукта от два източника: ЕС-декларацията за съответствие и
техническата документация. Тези документи трябва да бъдат предоставени от
производителя или от неговия установен в Общността упълномощен представител, или,
при определени обстоятелства, от вносителя или от лицето, отговорно за пускането на
продуктите на пазара. Други физически или юридически лица, например нотифицирани
органи, дистрибутори, търговци на дребно, доставчици или подизпълнители не са длъжни
да предоставят тези документи. Те могат обаче да съдействат на органите за надзор на
пазара за тяхното получаване. Освен това, органите за надзор на пазара могат да изискат
от нотифицирания орган да им предостави информация за хода на процедурата по
144
оценяване на съответствието на продукта .
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Според Директивата за високоскоростните железопътни системи всяка държава-членка
разрешава пускането в действие на структурните под-системи на своя територия. В този
случай става дума за системно прилаган механизъм, имащ за цел контрола на
съответствието на под-системите и на компонентите за взаимосъвместимост на
високоскоростните железопътни системи.
143
Съгласно Директивата за прилагане на мерки, имащи за цел подобряване на условията
на безопасен и здравословен труд (89/391/EEC), държавите-членки са задължени да
упражняват съответния контрол и надзор.
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По въпроса за отговорностите, виж глава 3; по въпроса за ЕС-декларацията за
съответствие виж глава 5, точка 5.4, по въпроса за техническата документация виж глава
5, точка 5.3; по въпроса за общите отговорности на нотифицираните органи виж глава 6,
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При отправена молба от страна на органите за надзор на пазара, ЕС-декларацията за
съответствие трябва да им бъде предоставена незабавно. Следователно, декларацията за
съответствие трябва да бъде съхранявана в рамките на Общността. За целите на надзора
на пазара, декларацията за съответствие може да бъде получена във всяка една от
държавите-членки, например посредством административно сътрудничество. Отказа от
представяне на ЕС-декларация за съответствие пред органите за надзор на пазара дава
достатъчно основание за подлагане на съмнение на презумпцията за съответствие с
145
изискванията на директивата .
Техническата документация трябва да бъде предоставена на разположение на органите за
надзор в рамките на период от време, който да е съизмерим с нейната важност или със
степента на риска, но органите нямат право да я изискват системно. По принцип органите
за надзор на пазара могат да изискват техническата документация само по време на
случайни проверки или когато имат основание да считат, че продуктът не отговаря на
изискваното ниво на безопасност. Първоначално органите за надзор могат да получат само
резюме на техническата документация (основните технически данни), ако подобно резюме
е изготвено в разумен срок. Въпреки това те могат да изискват по-подробна информация
(например сертификати и решения на нотифицирания орган), ако действително се
съмняват в съответствието на продукта с изискванията на законодателството на
Общността. Органите за надзор може да изискат пълната техническа документация само,
когато това е абсолютно необходимо, а не когато искат например да проверят дадена
подробност. Молбата за предоставяне на пълната техническа документация трябва да бъде
изготвена съгласно принципа на пропорционалност, тоест да бъде отчетена
необходимостта от гарантиране на здравето и безопасността на хората или да бъдат взети
под внимание други обществени интереси, визирани в директивата, като по този начин на
стопанските субекти се спестят излишни задължения. Освен това фактът че
документацията не е предоставена в приемливи срокове, въпреки наличието на
аргументирана молба от страна на органа за надзор на пазара, може да бъде счетен за
достатъчно основателен, за да бъде подложена на съмнение презумпцията за съответствие
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с разпоредбите на директивата .
Всеки национален орган за надзор на пазара е в правото си да изиска превод на
техническата документация и на ЕС-декларацията за съответствие на неговия официален
език. Той трябва да не прибягва до подобно изискване ако информацията, и по-специално,
подробното изложение на съдържанието на техническата документация е достъпна на друг
разбираем за него език. Ако националният орган за надзор сметне превода за необходим,
то тогава той трябва ясно да определи коя част от документацията трябва да бъде
преведена и да фиксира разумен срок за извършването на този превод. Националният
орган няма право да предявява никакви други условия по отношение на превода, като
например да изисква преводът да бъде направен от заклет преводач. По силата на член 28
от Договора за Европейската общност всяка едно отправено искане за превод трябва да
бъде разгледано поотделно, като се вземе предвид пропорционалността на отправените
молби.
Техническата документация трябва да бъде на разположение на територията на
точка 6 3.
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Това не се прилага за продукти, влизащи в обхвата на директиви, които не предвиждат
ЕС-декларация за съответствие, като например Директивата за безопасност на играчките.
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Следните технически данни могат да бъдат считани за съществени: име и адрес на
производителя; списък на приложените хармонизирани стандарти или на предприетите
мерки за привеждане в съответствие със съществените изисквания; описание на продукта;
инструкции за работа и евентуално обща схема на продукта. Протоколите от изпитванията,
информацията относно наръчника по качество, плановете за контрол на качеството и други
планове, описанията на продуктите и описанието на приложените методи и стандарти също
могат да бъдат пример за подробна техническа информация.
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Общността. Не е задължително обаче тя да се съхранява в рамките на Общността, освен
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ако това не е изрично упоменато приложимите директиви .
Изискването, че техническата документация трябва да бъде на разположение не означава,
че лицето, което носи отговорност за нея, трябва да я притежава. Достатъчно е
отговорното лице да бъде в състояние да каже къде може да бъде получена техническата
документация и да я предостави при отправена молба от страна на националните органи за
надзор на пазара. Не е задължително името и адресът на лицето, което притежава
документацията, да бъдат отбелязани върху продукта или върху неговата опаковка, освен
ако това не е изрично подчертано. Освен това техническата документация може да бъде
съхранявана на всякакъв вид носител (например на хартиен носител, на CD ROM), което
позволява тя да бъде предоставена на разположение в рамките на период от време,
съизмерим с нейната важност и с важността на риска.
Държавите-членки трябва да се уверят, че лицата, които по време действията, свързани с
надзора на пазара, получават информация за съдържанието на техническата документация
ще запазят нейния конфиденциален характер в съответствие с изискванията на
националното законодателство.
8.2.2. Коригиращи действия
•
Преди да бъде предприето каквото и да е било действие, засегнатата страна
трябва да бъде уведомена и, ако въпросът не е от изключителна важност,
нейното становище трябва да бъде проучено.
•
Коригиращото действие зависи от степента на несъответствие, която се
установява съгласно принципите на пропорционалност за всеки един конкретен
случай:
 на първо място производителят или неговият упълномощен представител
трябва да бъде принуден да приведе своя продукт в съответствие с приложимите
към него изисквания и да поправи нарушението;
 в краен случай, когато мерките нямат очаквания ефект или са недостатъчни,
трябва да бъдат взети всички други подходящи мерки за ограничаване или
забрана на пускането на пазара или пускането в действие на продукта, както и за
неговото изтегляне от търговската мрежа.
Ако компетентните национални органи за надзор на пазара констатират, че даден продукт
не съответства на разпоредбите на приложимите директиви, то тогава те могат да вземат
необходимите мерки за привеждане в съответствие.
Коригиращото действие зависи от степента на несъответствие и следователно трябва да
следва принципа на пропорционалност. Въпреки това, не винаги може да бъде направено
ясно разграничаване между несъществените и съществените несъответствия. Ето защо
всеки един случай на несъответствие трябва да бъде разглеждан поотделно.
Неправилното поставяне на СЕ маркировката, при което се нарушава например вида,
размера, видимостта, незаличимостта или четливостта на СЕ маркировката, може да се
счита за несъществено несъответствие. Типични примери за несъществени несъответствия
са случаите, когато други маркировки за съответствие не са поставени според
разпоредбите на директивата, когато ЕС-декларацията за съответствие, не може да бъде
предоставена веднага или не съпровожда продукта, въпреки че директивата налага това,
когато изискването на директивата (ите) за документи с допълнителна информация, които
да съпровождат продукта не е изпълнено или когато идентификационният номер на
нотифицирания орган не е поставен след СЕ маркировката.
Несъответствие със съществените изисквания трябва обикновено да бъде считано за
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документация трябва да се съхранява на територията на Общността.
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съществено несъответствие, тъй като то може породи потенциален или реален риск за
здравето или безопасността на потребителите. Въпреки това, несъответствието с даден
хармонизиран стандарт не е само по себе си достатъчно доказателство за несъответствие
със съществени изисквания, а знак, че са необходими по-нататъшни изследвания на
продукта.
В зависимост от обстоятелствата, фактът че върху даден продукт не е поставена СЕ
маркировка, въпреки че приложимите директиви предвиждат нейното поставяне или че СЕ
маркировката е неправомерно поставена върху даден продукт, може да бъде считан за
несъществено или съществено несъответствие. Не трябва да се забравя, че прилагането на
дадена директива и съответно на изискването за поставяне на СЕ маркировката, може
понякога да се окаже доста трудно. От друга страна, ако върху продукт, които влиза в
обхвата на директива от Нов подход, не е поставена СЕ маркировката, това е знак, че той
не отговоря на съществените изисквания или че процедурата за оценяване на
съответствието не е била приложена и следователно, че въпросният продукт може да
застраши здравето и безопасността на хората. Такова несъответствие трябва да бъде
считано за съществено.
Спазването на съответствието може да бъде постигнато чрез задължаване на
производителя, на неговия упълномощен представител или на всяко друго отговорно лице
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да вземе необходимите мерки . До коригиращо действие може да се стигне също така и
ако необходимите мерки (например видоизменение на продукта) са взети след заседание
на органа за надзор на пазара или след отправяне на официално или неофициално
предупреждение. Във всички случаи органите за надзор трябва да вземат съпровождащи
мерки, за да гарантират спазването на съответствието.
Действието, предприето при констатирането на несъществено несъответствие протича в
два етапа:
•
първо, органът за надзор трябва да изиска от производителя или от неговия
упълномощен представител да направи всичко необходимо за привеждане в съответствие
на продукта, предназначен за пускане на пазара и, ако е необходимо, на вече
представения на пазара продукт и да поправи нарушението;
•
второ, ако компетентните органи за надзор на пазара не постигнат никакъв резултат,
те трябва в крайна сметка да предприемат по-нататъшни мерки за ограничаване или
забрана на пускането на пазара на несъответсващия продукт и, ако е необходимо, да
гарантират, че този продукт ще бъде изтеглен от търговската мрежа.
При наличие на съществено несъответствие, компетентните органи за надзор на пазара
трябва да вземат подходящите мерки, съгласно принципа на пропорционалност, за да
осигурят спазването на съответствието.
•
В краен случай ако никаква друга мярка не позволява да бъде осигурена предвидената
в директивите висока степен на защита, органите за надзор на пазара трябва да ограничат
или забранят пускането на пазара на несъответстващия продукт, или да гарантират, че
въпросният продукт ще бъде изтеглен от търговската мрежа. Подобна мярка обикновено
води до задействане на процедурата на защитната клауза.
Първоначално всяко едно действие, целящо забраната или ограничаването на пускането на
несъответстващ продукт на пазара може да бъде приложено като временна мярка, за да
позволи на органите за надзор да получат достатъчни доказателства за опасността,
свързана с продукта или за друго съществено несъответствие на продукта.
Когато органите за надзор на пазара решат да ограничат или забранят пускането на пазара
или пускането в действие на даден продукт, или да изтеглят даден продукт от търговката
мрежа, те трябва да изложат причините, които са в основата на тяхното решение.
Националните органи за надзор на пазара трябва да предупредят заинтересованата страна
и, по-специално, производителя или неговия установен в Общността упълномощен
представител и да я информират за коригиращите мерки, които могат да бъдат взети
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съгласно действащото във въпросната държава-членка национално законодателство, както
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и за сроковете, в които тези мерки трябва да бъдат приложени .
Преди да прибягнат до мерки, имащи за цел възпрепятстването на свободното движение на
стоки, компетентните органи за надзор на пазара трябва първо да се запознаят с мнението
на производителя или на неговия установен в Общността упълномощен представител,
освен ако въпросът не изисква незабавно решение (например ако продуктът представлява
сериозна и непосредствена заплаха за здравето и сигурността на хората). На практика
предоставената на производителя или на неговия упълномощен представител възможност
да реагират трябва да бъде считана за достатъчна мярка. Въпреки това липсата на реакция
от страна на производителя или на неговия упълномощен представител не бива да забавя
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процедурата .
Решението за ограничаване на свободното движение на продукт, върху който има
поставена СЕ маркировката в случай на съществено несъответствие обикновено задейства
процедурата на защитната клауза. Тази процедура има за цел да даде възможност на
Комисията да запази цялостен поглед върху подобни мерки и да прецени дали те са
оправдани или не. Освен това националните органи за надзор на пазара трябва да се
информират взаимно за предприетите от тях коригиращи мерки, независимо дали тези
мерки са породени или не от съществено несъответствие, ако подобен обмен на
информация може да бъде считан за уместен и необходим и ако условието за прозрачност
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и поверителност на информацията бъде спазено .
Всеки производител, упълномощен представител или всяко друго лице може да приеме, че
е понесло щети в следствие на неадекватни национални мерки, които ограничават
свободното движение на даден продукт. В този случай лицето е правото си да предяви иск
за понесени щети до съдебните власти на страната, която е задействала процедурата за
защитната клауза и съгласно законодателството на тази страна. Фактът например, че в
края на процедурата за защитната клауза, Комисията изготвя становище, в което може да
обяви националната мярка за неоправдана, може да повдигне въпрос дали в случай на
неправилно прилагане на законодателство на Общността трябва да се изплаща
обезщетение или не.
8.2.3. Допълнителни дейности
• Освен действията, свързани с надзора на пазара и представени в точки 8.2.1 и
8.2.2. и с оглед на по-ефикасното прилагане на директивите е необходимо
органите за надзор:
 да установят тясно сътрудничество с производителите и доставчиците;
 да вземат необходимите мерки спрямо лицето поставило СЕ маркировката
върху несъответстващ продукт и спрямо лицата отговорни за несъответствието
на продукта;
 да имат възможността да предупредят изложените на риск лица, да
унищожат опасните продукти, да забранят износа и употребата на подобни
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Виж Машинната директива и директивите за обикновени съдове под налягане, за
безопасност на играчките, за личните предпазни средства, за неавтоматични везни, за
активните медицински изделия за имплантиране, за газовите уреди, за съоръженията,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, за медицинските
изделия, за плавателните съдове за отдих, за асансьорите, за съоръженията под налягане и
за медицинските изделия за диагностика in vitro.
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В директивите за медицинските изделия и за медицинските изделия за диагностика in
vitro е формулирано категоричното изискване за допитване до производителя или до
неговия упълномощен представител.
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По въпроса за прилагане на процедурата за защитна клауза виж глава 8, точка 8.3, по
въпроса за административното сътрудничество виж глава 8, точка 8.6.
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продукти, както и да изискват отнемането на съответните сертификати.
Дейността на органите за надзор на пазара не трябва да се свежда до контрол на
продуктите, които са пуснати на пазара и до вземане на подходящи коригиращи мерки.
Неофициални контакти и други форми на сътрудничество между компетентните органи от
една страна и производителите и доставчиците от друга могат да допринесат за
ограничаване на пускането на пазара на несъответстващи продукти. Така например
компетентните органи могат да дават на стопанските субекти съвети от общ характер и
инструкции за прилагане на директивите. Освен това органите трябва да проучат
възможностите да направят потребителите и другите ползватели съпричастни с въпросите,
касаещи например тяхното здраве и безопасност.
Съгласно директивите от Нов подход спрямо лицата, които са поставили СЕ маркировката
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.
върху несъответсващи продукти трябва да бъдат предприети коригиращи действия
Същото изискване е в сила и за производителя или за всяко друго лице, отговорно за
пускането на несъответстващ продукт на пазара. Тези действия, например, могат да бъдат
предупреждения или съдебни процедури. Подобни действия също така трябва да бъдат
предприети и срещу нотифицирания орган ако той е взел участие в процедурата за
оценяване на съответствието, на която са били подложени продуктите, оказали се
впоследствие несъответстващи. В такива случаи трябва да бъде направена оценка на
компетентността на нотифициращия орган.
Тъй като директивите от Нов подход не предвиждат никакви санкции, държавите-членки са
свободни да избират санкциите, които трябва да наложат в случай на констатирани
нарушения. Тези санкции трябва да бъдат аналогични на санкциите, прилагани при
подобни значими нарушения на националното законодателство. Освен това те трябва да
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бъдат ефикасни, пропорционални на нарушението и да имат разубеждаващ характер .
Обикновено при констатиране на несъответствие на даден продукт, няколко продукта от
същата серия вече са продадени или пуснати в действие. В такива случаи е задължително
лицата, които могат да бъдат изложени на произтичащ от продукта риск, да бъдат
информирани. По принцип това е задължение на производителя или дистрибутора, особено
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когато се касае за продукти, предназначени за потребление . Предупреждението може да
се направи под формата на публикация от общ характер или, ако броят на лицата,
изложени на риск, е ограничен, всяко от тях да бъде информирано лично. Органите за
надзор трябва също да решат дали е необходимо или не да ограничат употребата на
продукти, за които има доказателства, че са опасни.
Когато компетентният орган реши да ограничи или забрани пускането на пазара или в
действие на даден продукт, или да го изтегли от търговската мрежа, той трябва също така
да прецени, според принципа за пропорционалност, дали е необходимо да унищожи
продукта или да забрани неговия износ в други държави-членки, както и да изиска
отнемането на сертификатите. Понякога, с оглед осигуряване на висока степен на защита,
е важно също така да се прецени дали трябва да бъдат взети решения по отношение на
други продукти, които имат същите технически характеристики като онези продукти, които
са предмет на действията на органите за надзор на пазара.
Директивите от Нов подход могат да изискват компетентния орган да предприеме
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В директивите за нисковолтовите съоръжения, за бойлерите за топла вода и за
хладилните уреди няма ясно формулирани разпоредби. Въпреки това трябва да бъде
уточнено дали това изискване се отнася за всички директиви от Нов подход.
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Това задължение се основава на член 10 от Договора за Европейската общност; виж
дело 68/88 на Европейския съд. Съгласно Директивата за гражданските експлозиви
държавите-членки трябва да установят санкции, които да приложат в случай на нарушение
на разпоредбите на директивата. Тези санкции трябва да бъдат достатъчни, за да доведат
до спазване на разпоредбите.
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Виж член 6 от Директивата за обща безопасност на продуктите.
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специално действие по отношение на несъответстващите продукти. Например Директивата
за крайните далекосъобщителни устройства изисква от държавите-членки да изключат от
обществената далекосъобщителна мрежа онези крайни устройства, които не се използват
по предназначение.
8.3. Процедура на защитната клауза
•
Директивите от Нов подход съдържат защитна клауза, която задължава
държавите-членки да ограничат или забранят пускането на пазара или
пускането в действие на опасни продукти (тоест на така наречените
несъответстващи продукти), или да изтеглят тези продукти от търговската
155
.
мрежа
•
По принцип процедурата за защитната клауза касае само онези продукти:
 които влизат в обхвата на директивите от Нов подход;
 върху които има поставена СЕ маркировка;
 които държавата-членка счита за продукти, представляващи съществен
риск, дори ако са правилно конструирани, инсталирани, поддържани и са
използвани според тяхното предназначение.
•
Процедурата на защитната клауза се прилага по отношение на онези
национални мерки:
 които ограничават или забраняват пускането на пазара на даден продукт,
или които предвиждат изтеглянето на даден продукт от търговската мрежа;
 които касаят всички продукти от една и съща партида или серия;
 които имат задължителен характер в законово отношение.
•
Държавата-членка трябва да уведоми Комисията незабавно след
предприемането на мерки, които водят до задействане на процедурата на
защитната клауза. Уведомлението трябва да бъде придружено с необходимата
информация и доказателства в подкрепа на предприетото действие.
•
Ако Комисията прецени, че националните мерки са оправдани, тя информира
останалите държави-членки, които трябва да направят необходимото на своя
територия.
8.3.1. Условия за задействане на процедурата на защитната клауза
Защитната клауза има за цел да позволи на Комисията да прецени дали националните
мерки, които ограничават свободното движение на продукти, върху които има поставена СЕ
маркировка (т.е. на продукти, за които се предполага, че са в съответствие със
съществените изисквания) са оправдани. Освен това защитната клауза е средство за
информация на всички национални органи за надзор на пазара относно опасни продукти и
следователно средство за разпространение на ограничителни мерки във всички държавичленки, имащо за цел да осигури еднакво ниво на защита на територията на цялата
Общност.
Защитната клауза се прилага по отношение на продукти, които попадат в обхвата на
директива от Нов подход и върху които има поставена предвидената в тази директива СЕ
маркировка. Следователно процедурата на защитната клауза не се прилага спрямо
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Член 7 на Директивата за обща безопасност на продуктите предвижда защитна клауза,
идентична на защитната клауза, предвидена в директивите от Нов подход. Общите
принципи, които са приложими по отношение на защитната клауза, предвидена в
директивите от Нов подход, се прилагат следователно и по отношение на защитната клауза
от Директивата за обща безопасност на продуктите. Директивите за бойлерите за топла
вода и за хладилните уред не предвиждат защитна клауза. Въпреки това Директивата за
хладилните уреди съдържа разпоредби относно информационния обмен.
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продукти, върху които съгласно директивата, изискваща нейното прилагане, няма
156
поставена СЕ маркировка .
За да може да бъде приложена процедурата на защитната клауза, установеното
несъответствие трябва да бъде резултат от системно повтарящ се дефект в проекта на
продукта или в цялата серия произведени продукти, дори и да става дума за ограничена
серия от продукти. Когато дадена изолирана грешка се потвърди, но само на територията
на държавата-членка, която е констатирала несъответствието, няма нужда от задействане
на процедурата на защитната клауза, тъй като не се налага да се предприемат коригиращи
мерки на ниво Общността.
Прилагането на защитната клауза изисква компетентните национални органи за надзор на
пазара да решат дали да ограничат или забранят пускането на пазара и евентуално
пускането в действие на продукта или да го изтеглят от търговката мрежа. Решението
трябва да се отнася за всички продукти от една и съща партида или серия. То трябва също
да има задължителен характер т.е. трябва да бъде последвано от санкции в случай на
неизпълнение и да бъде предмет на процедура за обжалване. Съдебните решения, които
ограничават свободното движение на продукти, които върху които има поставена СЕ
маркировка и които влизат в обхвата на съответната(ите) директива(и), водят до
задействане на защитната клауза. Въпреки това ако, според националното
законодателство, се налага административните мерки, предприети от органа за надзор на
пазара да бъдат потвърдени от съда, то тогава подобни съдебни решения не се изключват
от процедурата на защитната клауза.
Съответствието може да бъде спазено, ако националните органи за надзор на пазара
изискат от производителя или от неговия упълномощен представител да вземе
необходимите мерки, като модифицира продукта или го изтегли доброволно от пазара. При
подобни случаи процедурата на защитната клауза не може да бъде задействана докато не
бъде взето официално решение, което да забранява или ограничава пускането на пазара
на продукта, или което да предвижда изтеглянето му от търговската мрежа. Следователно
при подобни случаи възниква необходимостта от обмен на информация между органите за
157
надзор на пазара .
Изводите в подкрепа на приложената национална мярка, трябва да бъдат направени или от
органа за надзор на пазара по негова собствена инициатива, или въз основа на
информацията, получена от трета страна (например потребител, конкурент, организация
на потребители, инспекция по труда). Освен това националната мярка трябва да се
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Въпреки това защитната клауза може да се приложи, съгласно Машинната директива
спрямо защитните елементи и съгласно Директивата за медицинските изделия за
имплантиране спрямо медицинските изделия, произведени по специална поръчка, дори ако
върху подобни изделия не може да бъде поставена СЕ маркировка. Същото е в сила и за
компоненти за взаимосъвместимост, съгласно Директивата за високоскоростните
железопътни системи. По отношение на Директивата за морско оборудване, защитната
клауза се прилага спрямо продуктите, върху които има поставена предвидената в тази
директива маркировка за съответствие. Директивите за нисковолтовите съоръжения, за
строителните продукти, за активните медицински изделия за имплантиране и за
радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства не предвиждат поставянето
на СЕ маркировка като предварително условие за задействането на защитната клауза.
Въпреки това трябва бъде взет под внимание факта, че съгласно тези директиви защитната
клауза се прилага единствено спрямо продукти, които се считат за съответстващи на
всички приложими разпоредби (включително и разпоредбите за поставяне на СЕ
маркировката), тъй като защитната клауза позволява на дадена държава-членка да оспори
съответствието на продукт, който по принцип има правото на свободно движение. По
отношение на коригиращите мерки, до които се прибягва при констатирано несъответствие
на продукти, върху които има или няма поставена СЕ маркировка виж глава 8, точка 8.2.
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По въпроса за административното сътрудничество виж глава 8, точка 8.6.1.
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основава на задоволителни доказателства (получени в резултат на изследвания или на
инспекции) за допуснати грешки при проектирането или при производството на продукта,
при условие че тези доказателства могат да помогнат за откриването на потенциална или
действителна опасност или на друго съществено несъответствие, дори ако продуктите са
правилно конструирани, инсталирани, подържани и използвани според предназначението
им или по предвидим, в границите на разумното, начин. Много трудно би могло да бъде
определено кога даден продукт се поддържа или използва правилно или неправилно и до
известна степен може да се счита, че продуктите трябва да бъдат безопасни, дори ако са
поддържани или използвани, в зависимост от тяхното предназначение, по неправилен, но
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предвидим в границите на разумното, начин . По време на оценяване на този аспект би
било уместно да бъдат взети под внимание данните, предоставени от производителя
159
относно етикетирането, инструкциите за употреба или рекламните брошури .
Задействането на механизма на защитната клауза може да бъде предизвикано например от
разлики или грешки при прилагането на съществените изисквания, от неправилно
прилагане на хармонизираните стандарти или от наличието на пропуски в тях. Когато
органът за надзор на пазара задейства процедурата на защитна клауза, той може да
прибави или да формулира и други мотиви (като например липсата на съответствие с
изискванията на Добрата инженерна практика) при условие, че тези мотиви са пряко
свързани с вече упоменатите три причини.
Когато компетентният орган за надзор на пазара констатира несъответствие с изискванията
на хармонизираните стандарти, той трябва да отправи молба до производителя или до
неговия упълномощен представител в Общността да предостави доказателства за
съответствието на продукта със съществените изисквания. Ако компетентният орган реши
да предприеме коригиращо действие неговото решение трябва да се основава винаги на
установено несъответствие със съществените изисквания, което позволява от своя страна
да бъде задействана процедурата на защитната клауза.
8.3.2. Уведомяване на Комисията
Веднага след като компетентният национален орган за надзор на пазара ограничи или
забрани свободното движение на продукт и по такъв начин задейства защитната клауза,
държавата-членка трябва незабавно да уведоми Комисията и да посочи причините и
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мотивите за своето решение . На този етап Комисията не разпространява предоставената
й информацията.
Защитната клауза не предвижда задължение за информиране на другите държави161
членки . Държавите-членки изпращат по принцип копие от тяхната нотификация на
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Съгласно Директивата за безопасност на играчките, играчките трябва да бъдат
безопасни, когато са използвани в съответствие с тяхното предназначение или по начин,
които може да бъде предвиден, като се вземе предвид нормалното поведение на децата.
159
Предоставянето на данни от производителя е предвидено в директивите за
нисковолтовите съоръжения, за обикновените съдове под налягане, за играчките (само във
връзка с някои играчки), за машините, за личните предпазни средства, за активните
медицински изделия за имплантиране, за газовите уреди, за медицинските изделия, за
потенциално експлозивна атмосфера, за плавателните съдове за отдих, за асансьорите, за
съоръженията под налягане, за медицинските изделия, предназначени за диагностика in
vitro и за радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.
160
Комисията трябва да бъде сезирана чрез официално съобщение до Делегацията на
Европейската комисия в съответната страна. Копие от това съобщение трябва да бъде
изпратено в службата към Европейската комисия, която отговаря за прилагането на
съответната директива.
161
По изключение държавите-членки са длъжни да информират останалите държави-
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другите държави-членки . От своя страна държавите-членки, получили подобна
нотификация трябва да решат дали да предприемат коригиращо действие, като вземат
предвид факта, че такова действие трябва да бъде мотивирано.
За да се намали времето, необходимо за разглеждане на случая от Комисията,
нотификацията трябва да съдържа:
• препратка към директивата(те) и в частност към съществените изисквания, спрямо
които е било установено несъответствието;
• име и адрес на производителя, на неговия упълномощен представител и, ако е
необходимо, името и адреса на вносителя или на друго лице, отговорно за пускането на
продукта на пазара на Общността;
• копие от декларацията за съответствие;
• ако е необходимо името и номера на нотифицирания орган, който е участвал в
процедурата за оценяване на съответствието;
• информация за процедурата, която е била използвана от органа за надзор при
проверката на съответствието на продукта;
• изчерпателна оценка и доказателства, оправдаващи мярката (например хармонизирани
стандарти или други технически спецификации, използвани от органите, протоколите от
изпитванията и идентификацията на изпитвателната лаборатория).
Когато производителят, неговият упълномощен представител или друго отговорно лице се
съгласи да модифицира продукта, така че той да бъде приведен в съответствие с
приложимите разпоредби, държавата-членка трябва да оттегли нотификацията за
защитната клауза.
8.3.3. Прилагане на защитната клауза
Комисията отговаря за прилагането на защитната клауза на ниво Общност и е длъжна да
гарантира, че тя се прилага на цялата територия на Общността. Поради тази причина
Комисията се консултира със заинтересованите страни, за да установи дали действията,
предприети от държавата-членка задействала процедурата на защитната клауза могат да
бъдат оправдани или не. По време на консултациите трябва да бъдат взети всички
необходими предпазни мерки, за да бъде запазен конфиденциалния характер на
163
информацията .
Решението относно действията, които трябва да бъдат предприети се взима след
разглеждане на всеки един отделен случай. Веднага след като получат необходимата
информация службите към Комисията, които отговарят за прилагането на съответните
директиви, се свързват първоначално с държавата-членка и с националния орган за
надзор, който е задействал процедурата, както и със засегнатите производители или
техните упълномощени представители. Комисията може да се свърже и с други пряко
засегнати държави-членки (т.е. онези държави-членки, в които се е установил
производителят или нотифицираният орган) и с нотифицираните органи (или други трети
заинтересовани страни), които са участвали в процедурата за оценяване на
съответствието.
Комисията може, ако счита за необходимо и в сътрудничество със заинтересованите
страни, да потърси мнението на други безпристрастни или квалифицирани органи или
експерти, които биха могли да предоставят допълнителна информация, пряко свързана с
членки, както и Комисията, когато задействат процедурата на защитната клауза съгласно
изискванията на Директивата за нисковолтовите съоръжения.
162
Копието обикновено се изпраща посредством Делегацията на Европейската комисия в
съответната страна.
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Защитната клауза, която е нотифицирана в съответствие с Директивата за
нисковолтовите съоръжения подлежи на разглеждане само ако другите държави-членки
имат възражения относно взетата мярка.

92

разглеждания проблем (това могат да бъдат например други органи за надзор на пазара,
други нотифицирани органи, организации по стандартизация, научни комитети към
Комисията, органи за оценяване на съответствието, организации представляващи
производителите, разпространителите и потребителите, синдикати, изследователски
институти или експерти в областта на науката). Въпреки че тези консултации могат да
бъдат широкомащабни, спешността на проблема трябва да бъде взета предвид и
консултациите трябва да бъдат проведени във възможно най-кратки срокове.
В следствие на тези консултации Комисията изготвя заключение, което оправдава
националната мярка, която ограничава или забранява свободното движение на продукта.
Ако Комисията реши в своето заключение, че действието е оправдано, тя информира
незабавно засегнатата държава-членка и другите държави-членки. Комисията може също
да реши дали да публикува своето становище. В следствие, на което всички държавичленки са длъжни да вземат подходящи мерки, имайки предвид становището на Комисията,
за да осигурят едно и също ниво на защита на територията на цялата Общност. Това
изискване се основава на задължението на държавите-членки за съвместни действия в
областта на надзора на пазара и за съвместно прилагане на законодателството на
Общността. Ако дадена държава-членка откаже да се придържа към становището на
Комисията, последната обсъжда задействането на процедурата, предвидена в член 226 на
164
Договора за Европейската общност .
В случай че предприетите мерки от страна на държавата, която е задействала защитната
кауза не могат бъдат оправдани, Комисията изисква от въпросната държава-членка да
анулира тези мерки и да осигури незабавно свободното движение на продукта на своя
територия. Становището на комисията по този въпрос се адресира до държавата-членка,
задействала защитната клауза, до производителя и, ако е необходимо, до упълномощения
представител или до друго лице, отговорно за пускането на продукта на пазара на
Общността. Освен това Комисията трябва да прецени в този случай дали да задейства
наказателната процедура, предвидена в член 226 от Договора за Европейската общност,
срещу държавата-членка, която не се придържа към принципа за свободно движение на
стоки. Прибягвайки до тази процедура Комисията може да сезира косвено Европейския съд.
При подобни случаи производителят или всяко друго лице, което счита че е понесло щети
може да заведе дело на национално ниво, за да получи обезщетение за понесени щети в
резултат на национална мярка, която не е в съответствие с изискванията на
законодателството на Общността.
Когато защитната клауза е задействана въз основа на съществуващ пропуск в
хармонизиран стандарт, който дава презумпция за съответствие, Комисията сезира, след
консултации със заинтересованите страни, комитета учреден съгласно Директива 98/34/ЕС
165
и, ако е необходимо, комитетите, отговарящи за отделните икономически сектори .
Независимо дали предприетото от държавата-членка действие се счита за оправдано или
не, Комисията трябва да се увери, че останалите държави-членки са в течение на развоя
на процедурата и на резултатите от нея.
8.4.

Защита на СЕ маркировката

• Органите за надзор на пазара трябва да следят за правилното използване и
поставяне на СЕ маркировката и за спазването на принципите за поставянето на
допълнителни знаци и маркировки;
• Ако е необходимо органите за надзор на пазара трябва да предприемат
необходимото коригиращо действие с оглед защита на СЕ маркировката;
• Всяка държава-членка трябва да уведоми Комисията и другите държави164

Освен това директивите за медицинските изделия и за медицинските изделия за
диагностика in vitro предвиждат възможност за взимане на мерки на ниво Общност.
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По въпроса за оттегляне на презумпцията за съответствие, виж глава 4, точка 4.4.
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членки, когато вземе решение за ограничаване на свободното движение на стоки
поради неправилно поставяне на СЕ маркировката или когато предприеме
действия срещу лицата, които са отговорни за поставянето на СЕ маркировка
върху несъответстващ продукт.
Държавите-членки трябва да предвидят в своето национални законодателства подходящи
мерки за предотвратяване на злоупотреби или на неправилно използване на СЕ
маркировката и да вземат съответните коригиращи действия в случай на подобна
злоупотреба или неправилна употреба.
Поставянето на СЕ маркировката върху продукт, който не влиза в обхвата на нито една от
директивите, предвиждащи нейното поставяне, се счита за заблуждаващо действие,
защото потребителите или ползвателите могат да останат с впечатление, че въпросният
продукт отговаря на определени изисквания на Общността за безопасност. Компетентните
органи трябва, следователно, да имат на свое разположение законови средства, които биха
им позволили да действат при очевидна заблуждаващата употреба на СЕ маркировката.
Компетентните органи трябва да вземат необходимите мерки за привеждане в
съответствието именно по отношение на онези лица, които са отговорни за поставянето на
СЕ маркировка върху несъответстващ продукт.
Поставянето на други маркировки или знаци освен СЕ маркировката става при известни
166
ограничения . Органите за надзор на пазара трябва да вземат необходимите мерки, за да
гарантират спазването на тези принципи и, ако е необходимо, да предприемат незабавни
действия.
Действията, които органите за надзор на пазара трябва да предприемат с оглед защита на
СЕ маркировката, зависят от всеки един конкретен случай на злоупотреба или на
неправилна употреба на СЕ маркировката и трябва да бъдат в съответствие с принципа на
167
пропорционалност .
Всяка държава-членка трябва да информира Комисията и другите държави-членки за всяко
свое решение за ограничаване на свободното движение на продукти поради неправилно
поставяне на СЕ маркировка, както и за действията, предприети от нея срещу лицето,
което е поставило СЕ маркировката върху продукт, който не съответства на съществените
168
изисквания . Останалите държави-членки трябва да решат дали подобно действие е
необходимо или не, но в този случай не е задължително да бъдат представени по-подробни
доказателства в подкрепа на въпросното действие. Не е необходимо също така да бъдат
провеждани предвидените в процедурата на защитната клауза консултации между
различните заинтересовани страни във връзка прилагането на националните мерки.
Въпреки това, ако счете за необходимо, Комисията може да вземе мерки в съответствие с
член 226 от Договора за Европейската общност.
8.5. Системи за обмен на информация
• Директивата за общата безопасност на продуктите поставя основата на
система за бърз обмен на информация за реагиране при спешни ситуации,
породени от продукти, предназначени за потребление, които представляват
сериозна и непосредствена опасност.
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Виж глава 7,точка 7.4.
По въпроса за действията, които трябва да бъдат предприети виж глава 8, точка 8.2.2.
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Разпоредбите на директивите от Нов подход относно поставянето на СЕ маркировката
съдържат изискване за информиране на Комисията и на другите държави-членки, като
същевременно се позовават на разпоредбите, свързани с процедурата за защитна клауза.
Въпреки това по отношение на мерките, които са взети в случаите, когато СЕ маркировка е
неправилно поставена, процедурата на защитна клауза не трябва да се прилага такава,
каквато е, а само онези аспекти от нея, които касаят обмена на информация.
167
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• По отношение на медицинските изделия се прилага система за бдителност,
съгласно която националните органи за надзор са длъжни да съобщават на
Комисията и на другите държави-членки за констатирани сериозни дефекти, за
неправилно поставени маркировки или за недостатъчно изчерпателни
инструкции, които могат да предизвикат или са предизвикали вече смъртта на
пациенти или потребители, или които най-малкото са довели до сериозно
увреждане на тяхното здраве.
• Системата на Общността за събиране на данни и за обмен на информация
относно травмите предоставя информация за различните травми и по-специално
за тези, които са получени по време на битови злополуки или по време на отдих
и които са причинени пряко или косвено от определени продукти.
8.5.1. Продукти, предназначени за потребление: бърз обмен на информация
Директивата за обща безопасност на продуктите поставя юридическата основа на система
за обмен на информация при извънредни ситуации. Тази система е създадена с цел бърз
обмен на информация за рискове, породени от използването на продукти, предназначени
169
и е обща и хоризонтална система за контрол и за бързо
за потребление (RAPEX)
предупреждение. Тя е създадена, за да позволи намесата при извънредни ситуации,
причинени от нови, употребявани или ремонтирани продукти, които представляват
сериозна и непосредствена опасност за здравето и безопасността на потребителите.
Нейната главна цел е да предоставя информация, която да позволи на органите за надзор
на всички държави-членки да вземат незабавни и адекватни мерки в случай на
констатирана от тях опасност, произтичаща от даден продукт.
RAPEX се прилага по отношение на всички продукти, които са предназначени за
потребление или които вероятно ще бъдат използвани от потребителите и които,
използвани в нормални или в предвидими в границите на разумното условия,
представляват по една или друга причина непосредствена и сериозна заплаха за здравето
и сигурността на потребителите. Системата RAPEX включва в обхвата си както хранителни,
така и промишлените (нехранителни) продукти. Тя е приложима и по отношение на
продуктите, които влизат в обхвата на директивите от Нов подход и, поради факта че
директивите от Нов подход не предвиждат процедура за обмен на информация, е от
170
огромно значение за детските играчки и нисковолтовите съоръжения .
RAPEX функционира съгласно процедурите, които са подробно представени в
приложението на Директивата за обща безопасност на продуктите. Веднага след като
констатира сериозен и непосредствен риск, националният орган за надзор трябва да се
консултира, доколкото това е възможно, с производителя или дистрибутора на въпросния
продукт. Органът за надзор трябва да се опита да получи възможно най-подробна
информация за продуктите и за естеството на риска, без да наруши изискването за намеса
в най-кратки срокове.
Всяка държава-членка трябва да информира Комисията, когато взима или решава да вземе
спешни мерки, имащи за цел да възпрепятстват, ограничат или подложат на специални
условия пускането на пазара или евентуалната употреба на продукти, предназначени за
потребление и представляващи сериозна и непосредствена заплаха. Фактът, че че
рисковият ефект може да се разпростре извън територията на засегнатата държава-членка
представлява друга причина за използването на RAPEX. Противно на процедурата на
защитната клауза, прилагана съгласно директивите от Нов подход, държавите-членки не са
длъжни да представят доказателства в подкрепа на националната мярка. Комисията
проверява дали информацията съответства на разпоредбите на Директивата за обща
169

Системата е позната още и под името REIS и SERI.
По изключение във връзка с медицинските изделия създадена система за бдителност, по
този въпрос виж глава 8, точка 8.5.2.
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безопасност на продуктите и я предоставя на останалите държави-членки.
След като е приложила системата RAPEX, Комисията, след консултация с държавите-членки
и по молба на поне една от тях, взима решение, задължаващо държавите-членки да вземат
временни мерки, които да гарантират здравето и безопасността на потребителите и да
осигурят доброто функциониране на Единния пазар.
Процедурата на защитната клауза съгласно директивите от Нов подход се прилага
независимо от системата RAPEX. Следователно не е задължително системата RAPEX да бъде
използвана преди прилагането на процедурата на защитната клауза. Все пак процедурата
на защитната клауза трябва да бъде приложена в допълнение на системата RAPEX, когато
държавата-членка взима решение, целящо постоянната забрана или ограничаване на
свободното движение на продукти, върху които има поставена СЕ маркировка, защото те
представляват опасност или друг сериозен риск.
8.5.2. Медицински изделия: система за бдителност
Рисковете, които може да представляват медицинските изделия са наложили създаването
на система за цялостен контрол, която отчита всички сериозни инциденти, предизвикани от
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този вид продукти . Системата за бдителност се прилага по отношение на инцидентите,
които биха могли да причинят или са причинили смъртта на пациент или потребител и,
които биха могли да доведат или са довели до сериозно увреждане на тяхното здраве и
които се дължат на:
• неизправност в работата или нарушаване на работните характеристики на
медицинското изделие;
• неточност на информацията, представена върху в етикета или в инструкцията за
използване на медицинското изделие;
• проблем от техническо или медицинско естество, свързан с работните характеристики
на изделието, който е накарал производителят да изтегли всички изделия от търговската
мрежа.
Производителят е длъжен да активира системата за бдителност и съответно да информира
органа за надзор за нещастните случаи, които задействат системата за бдителност. След
уведомяването, производителят е длъжен да направи проучване, да изпрати доклад до
органа за надзор на пазара и да обсъди съвместно с него какви мерки трябва да бъдат
предприети.
След уведомяване от страна на производителя, органът за надзор на пазара пристъпва към
оценяване, което, ако е възможно, трябва да извърши съвместно с производителя. След
направеното оценяване органът за надзор трябва незабавно да информира Комисията и
другите държави-членки за инцидентите, във връзка с които са били взети или планирани
подходящи мерки. Комисията от своя страна може да предприеме стъпки за координиране,
улесняване и подпомагане на мерките, взети от националните органи за надзор, когато
тези мерки касаят един и същ тип инциденти или, ако е необходимо, може да вземе мерки
на ниво Общност (например да предвиди прекатегоризирането на съответното медицинско
изделие).
В бъдещ план се предвижда създаването на база данни, която да бъде достъпна за
органите за надзор на пазара и която да включва и информацията, получена в рамките на
системата за бдителност. Системата за бдителност се различава от процедурата на
защитната клауза, тъй като тя изисква уведомяване, дори ако производителят е взел
необходимите мерки, които от своя страна нямат задължителен характер. Въпреки това,
когато прилага системата за бдителност и в случай че съществуват необходимите условия
за задействане на защитната клауза, органът за надзор трябва да взима ограничителни
мерки по отношение на продукти, върху които има поставена СЕ маркировка и които не
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Виж директивите за активните медицински изделия за имплантиране, за медицинските
изделия и за медицинските изделия за диагностика in vitro.
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съответстват на съществените изисквания и следователно да информира за взетата мярка,
след като е задействал механизма на защитната клауза. Въпреки това не е задължително
системата за бдителност да бъде задействана преди прилагането на процедурата на
защитната клауза.
8.5.3. Система на Общността за събиране на данни и обмен на информация за
травми
Програмата за действие на ниво Общност за предотвратяване на травмите е разработена в
рамките на дейностите, свързани с здравеопазването и има за цел да намали
последствията от травмите, получени по време на битови злополуки или по време на
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отдих . За тази цел програмата насърчава:
• епидемиологичното проследяване на травмите посредством изградена на територията
на Общността система за събиране на данни и обмен на информация за получени травми,
създадена с оглед укрепване и усъвършенстване на системата за обмен на информация
относно битовите злополуки и злополуките по време на отдих (EHLASS).
• информационния обмен, който се осъществява на базата на получените данни за
травми и който е от значение при определяне на приоритетите и при изготвяне на найподходящата стратегия за превенция.
Данните за травми и злополуки могат да бъдат получени от болници, болнични заведения и
от други подобни лечебни заведения в държавите-членки. Информация относно травмите
може да бъде получена също така чрез провеждането на анкети. Държавите-членки са
длъжни да събират данни за травми и злополуки и да ги предават към системите за
информационен обмен, както и да гарантират за достоверността на информационните
източници.
В момента се разработва софтуерен продукт за разпределяне и предаване на данни за
травми и злополуки в режим он-лайн. Това би улеснило директния информационен обмен
между националните администрации, Комисията и международните организации.
В програмата за превенция на травмите могат да участват също така и асоциирани членове
от Централна и Източна Европа, както и Кипър и Малта.
8.5.4. Други системи за обмен на информация на ниво Общност
Процедурата на защитната клауза предвижда, в съответствие с директивите от Нов подход,
средство за обмен на информация, въпреки че нейната основна цел е да провери дали
националната мярка може да бъде оправдана и, ако е необходимо, да реши проблема на
ниво Общност. Освен това директивите от Нов подход задължават държавите-членки да
информират Комисията и другите държави-членки в случай на ограничаване на свободното
движение на даден продукт поради неправилно поставяне на СЕ маркировката или в
случай на предприемане на действия срещу лицата, които са отговорни за поставянето на
СЕ маркировката върху продукт, който не съответства на съществените изисквания.
8.6. Административно сътрудничество
• Между държавите-членки трябва да бъде установено тясно административно
сътрудничество. Националните органи за надзор и Комисията трябва предложат
своята взаимопомощ, за да осигурят правилното и идентично прилагане на
директивите от Нов подход.
• С оглед координиране на действията за административно сътрудничество,
държавите-членки трябва да предоставят на Комисията и на останалите
държави-членки списък на органите за надзор, които те са определили за
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Решение №372/1999/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.
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контактни звена.
• Националните органи за надзор са длъжни да предоставят информация в
определени случаи и при наличието на специално отправена молба. В случай че
подобна молба не е отправена, предоставянето на информация се извършва
съгласно договорените между заинтересованите страни принципи и механизми.
• Националните органи за надзор трябва да решат дали координирането на
действията за надзора на пазара в национален мащаб, може да допринесе за
повишаване на ефективността на надзора на пазара на ниво Общност.
• Информационният
обмен,
който
се
осъществява
в
рамките
на
административното сътрудничество, трябва да бъде в съответствие с принципите
за запазване на професионалната тайна и поверителността на информацията.
• Административното сътрудничество, свързано с прилагането на директивите
от Нов подход се осъществява в постоянни комитети, учредени в съответствие с
разпоредбите на директивите и в “хоризонтална” група от служители от
държавната администрация, които определят политиката в областта на
стандартизацията и оценяването на съответствието.
8.6.1. Ръководни принципи за административното сътрудничество
Правилното прилагане на законодателството на Общността зависи от тясното
административно сътрудничество, имащо за цел да гарантира ефикасното и идентичното
прилагане на законодателството на Общността във всички държави-членки. Изискването за
сътрудничество се основава на член 10 от Договора за Европейската общност, съгласно
който държавите-членки трябва да вземат всички подходящи мерки, за да изпълнят
173
задълженията си, произтичащи от Договора.
Въпреки че техническото хармонизиране е в основата на Единния пазар, на територията,
на който се осъществява свободното движение на стоки, надзорът на пазара се извършва
на национална основа. Механизмите за административно сътрудничество между
националните органи за надзор трябва следователно да бъдат усъвършенствани, за да се
повиши ефективността на надзора, за да се сведе до минимум ефекта от различните
практики за надзор на пазара, които съществуват в отделните държави-членки и да се
намали припокриването на действията за надзор на пазара, извършени в национален план.
Сътрудничеството между органите за надзор на пазара може също така да допринесе за
разпространяването на актуалната практика и на подходящите механизми за надзор на
територията на Общността, тъй като националните органи могат да съпоставят
използваните от тях механизми в рамките на общи сравнения и проучвания или на
посещения с учебна цел. Освен това сътрудничеството би могло да бъде от полза за обмен
на гледни точки и за решаване на практически проблеми.
Административното сътрудничество изисква установяването на климат на взаимно доверие
и прозрачност между националните органи за надзор. Държавите-членки и Комисията
трябва да бъдат информирани за начина, по който се осъществява прилагането на
директивите от Нов подход на територията на Единния пазар и за начина, по който се
извършва надзора на пазара на продукти, които влизат в обхвата на директивите от Нов
подход. Те трябва също така да получат информация за националните органи, отговарящи
за надзора на различните отрасли продукти и за механизмите на национален надзор на
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В директивите за нисковолтовите съоръжения и за медицинските изделия за диагностика
in vitro е формулирано изискване по отношение на административното сътрудничество.
Съгласно това изискване държавите-членки са длъжни да вземат подходящите мерки за
насърчаване на сътрудничеството и информационния обмен между органите (в това число
и Комисията), които са отговорни за въвеждането на директивите. Информационният
обмен и сътрудничеството допринасят преди всичко за правилното прилагане на
съответната директива.
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пазара, за да установят как трябва да се извършва контрола на пуснатите на пазара
продукти и какви коригиращи действия и други мерки, свързани с надзора трябва да бъдат
предприети. Прозрачността е задължителна също така и по отношение на изискванията на
националното законодателство за запазване на конфиденциалния характер на
информацията.
Установяването на тясно сътрудничество между националните органи за надзор е важно
средство за постигане на ефективен надзор на пазара на територията на Общността. При
поискване, даден орган за надзор на пазара трябва да предостави необходимата
информация и да осигури всякакъв друг вид помощ. Ако няма предварително отправена
молба за предоставяне на информация, националният орган за надзор трябва да изпрати
на другите национални органи подходящата информация, относно действията, които могат
да бъдат или са в нарушение на директивите от Нов подход и които могат да имат
негативни последствия на територията на други държави-членки. Освен това националните
органи трябва да предоставят на Комисията всяка изискана от нейна страна информация,
както и всяка друга счетена от тях за важна информация. При необходимост Комисията
може от своя страна да предостави получената от съответните национални органи
информация на други национални органи за надзор на пазара.
Информационният обмен би трябвало да се осъществява на ниво Общност само в строго
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определени случаи, в които е налице риск от сериозна опасност . Така например,
защитната клауза, предвидена в директивите от Нов подход се прилага предимно за онези
продукти, които върху които има поставена СЕ маркировка, за всички продукти, които не са
предназначени за потребление, както и за онези продукти, които показват незначително
несъответствие и които, по силата на Директивата за обща безопасност на продуктите, са
изключени от системата за бърз обмен на информация. При определени обстоятелства
съществуващите системи за обмен на информация не са достатъчно бързи по отношение на
потенциалния или действителния риск, тъй като защитната клауза изисква Комисията да
бъде информирана и да изготви становище в подкрепа на националната мярка преди
информацията да бъде изпратена на други държави-членки. В случаите, когато
съществуващите механизми са недостатъчни, би трябвало да се предвиди информационен
обмен, който да бъде осъществяван съгласно принципите за запазване на поверителния
характер на предоставената информация. За да може да се контролира по-лесно
информационния обмен, последният трябва да бъде сведен до обмен на данни за
установено съществено несъответствие или за достатъчно значимо несъответствие, което
дава основание за информиране на органите за надзор на пазара на останалите държавичленки.
Сътрудничеството и взаимопомощта между държавите-членки са необходими при
взимането на мерки срещу онези лица, които са отговорни за пускането на пазара на
продукти, които не съответстват на съществените изисквания. В такива случаи трябва да се
установи връзка с органа за надзор на държавата-членка, в която се е установил
производителят, неговият упълномощен представител или всяко друго лице, отговорно за
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пускането на продуктите на пазара . Това се прави с цел да се получи информация
относно тези стопански субекти, да се изиска ЕС-декларацията за съответствие или точно
определени подробности от техническата документация или да се изиска информация
относно дистрибуторската мрежа. Необходимо е също така да се влезе във връзка и с
държавата-членка, под чиято юрисдикция действа нотифицираният орган. Когато даден
национален орган за надзор на пазара взима мерки въз основа на получена от друг
национален орган информация, то тогава той трябва да докладва на този орган резултата
от приложената мярка.
Освен това, надзорът на пазара би бил по-ефективен на ниво Общност, ако националните
органи за надзор се споразумеят относно разпределянето на техните ресурси така, че да
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Виж глава 8, точка 8.3 и точка 8.5.
По въпроса за отговорностите виж глава 3, точки 3.1 и 3.4.
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бъдат наблюдавани възможно най-голям брой и различни типове продукти. За да бъде
избегнато дублирането на изпитванията и на други изследвания на продукта, извършени за
целите на надзора на пазара, националните органи трябва да изградят механизъм за обмен
на протоколите от тези изпитвания и изследвания. Националните органи за надзор трябва
също така да решат дали е необходимо извършването на технически анализи или
лабораторни изпитвания, когато друг орган за надзор на пазара вече се е заел с
изпълнението на това задължение и когато резултатите от тези анализи и изпитвания са на
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разположение у тези органи или могат да бъдат предоставени при поискване . Обменът
на информация относно резултатите от периодичните проверки на съоръженията, които са
пуснати в действие, би могъл да бъде от полза, дотолкова, доколкото тези резултати
информират за съответствието на продуктите по време на тяхното пускане на пазара.
Информационният обмен между националните органи за надзор трябва да бъде съобразен
с изискванията на съответното национално законодателство за запазване на
професионалната тайна и информацията, която е предмет на подобен обмен трябва да се
ползва със същата защита, с каквато, според националното законодателство, се ползват
подобен род информации. Когато една държава-членка установи правила, позволяващи
свободен достъп на лица до информацията, която е на разположение на органите за
надзор, тези правила трябва да станат достояние на органите за надзор, до които има
отправена молба за предоставяне на информация или, ако подобна молба не е отправена,
тези правила трябва да бъдат съобщени на органите за надзор по време на
информационния обмен. Ако органът за надзор, който изпраща информацията, изиска
запазването на нейния конфиденциален характер, органът, който получава информацията,
трябва да потвърди, че ще се придържа към това условие. В противен случай органът,
който би трябвало да изпрати информация има право да откаже да предостави исканата
информация.
Координирането на действията и обменът на информация между националните органи за
надзор на пазара трябва да бъде предмет на споразумение, сключено между
заинтересованите страни, като се вземат предвид нуждите на конкретния сектор. При
необходимост може да бъдат взети под внимание и следните принципи:
• определяне на национален информационен център или на кореспондент за връзка в
областта на всеки един сектор, който при необходимост ще се занимава с вътрешната
координация;
• установяване специфичните случаи, при които би било необходимо и полезно
осъществяването на информационен обмен в областта на надзора на пазара;
• изготвяне на общ подход във връзка с класифициране на рисковете и опасностите и
тяхното обобщаване;
• определяне на детайлите, които трябва да бъдат съобщавани във всеки един конкретен
случай, включително при отправена молба за предоставяне на по-обстойна информация;
• поемане на задължение за подготвяне на отговори на запитвания в определени
177
срокове ;
• предаване на информация (запитвания и отговори) по възможно най-лесния използван
от Комисията или от външен орган начин, а именно по електронна поща или по факс, чрез
попълване на стандартни форми, изготвени на няколко езика;
• използване на съвременна техника за запис на данни, което би улеснило извършването
на проучванията;
• обработване и проучване на получената информация в съответствие с принципите за
запазване на професионалната тайна и поверителния характер на тази информация.
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Виж решението на Европейския съд по дело 272/80 и по дело 25/88.
Молбите за предоставяне на информация не трябва да накърняват правото на
националния орган да прилага необходимите законови мерки за осигуряване на спазването
на директивите от Нов подход.
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8.6.2. Инфраструктури за административно сътрудничество

Комитети и работни групи

Сътрудничеството между националните органи за надзор на пазара се осъществява в
работни групи, създадени в съответствие с разпоредбите на директивите от Нов подход.
Дискусиите в тези работни групи са съсредоточени предимно върху въпроси, свързани с
тълкуването на текста на директивите, но засягат също така въпроси, свързани с надзора
на пазара и административното сътрудничество.
Националните органи за надзор на пазара си сътрудничат в областта на: нисковолтовите
съоръжения, електромагнитната съвместимост (ЕМС административно сътрудничество),
178
машините (Machex) , медицинските изделия (и по-специално системата за бдителност),
крайните далекосъобщителни устройства, плавателните съдове за отдих и продуктите,
предназначени за потребление (Prosafe, Европейски форум за безопасност на продукти).
Групата от висши държавни служители, които определят политиката в областта на
стандартизацията и оценяването на съответствието сформира т.нар. “хоризонтален”
комитет, който разглежда въпроси от общ характер, свързани с прилагането и
внедряването на директивите от Нов подход, както и проблеми, касаещи хоризонталните
аспекти на надзора на пазара.
Комитетите за спешни случаи, които са създадени в рамките на Директивата за обща
безопасност на продуктите разглеждат редовно въпроси от общ характер, свързани с
административното сътрудничество.
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Консултативният комитет за вътрешния пазар (ККВП)
съветва Комисията по въпроси,
засягащи всички аспекти на функционирането на вътрешния пазар. Комитетът улеснява
информационния обмен между Комисията и държавите-членки. Комитетът не се намесва, в
случаите, когато могат да бъдат приложени други подходящи механизми, а насочва
вниманието си върху проблеми, които не попадат в обхвата на съществуващите механизми.

Данни за националните структури на изпълнителната власт

Държавите-членки са длъжни да съобщават на Комисията кои министерства от тяхна
страна отговарят за определени приоритетни области от законодателството на Единния
180
пазар . Това изискване има за цел да позволи на правителствата да предприемат
съвместни действия за прилагане на законодателството на Общността, посредством обмена
на информация и на данни за опасни продукти, за проверки и изпитвания, които са
извършени в друга държава-членка, за издадени сертификати, одобрения и разрешения,
както и за извършени одити. Съгласно резолюцията, упомената в забележка 181
държавите-членки трябва да обявят звена за контакт с предприятия и граждани, които
биха били от полза при разрешаването на проблеми, възникнали при упражняване на
предоставени им съгласно законодателството на Общността права.
Комисията разполага също така с база данни на контактните звената в администрациите на
държавите-членки, която улеснява контактите между тях. Тази база данни съдържа
информация за адресите и телефоните на всички длъжностни лица от държавите-членки
или на лицата работещи в Комисията, които отговарят за прилагането на различни
законодателни мерки, свързани с правилното функциониране на Единния пазар. Така
създадената базата данни може да бъде достъпна за всички заинтересовани служители.

178

Виж решение на Комисията 95/319/ЕС, с което се учредява Комитет на инспектори по
труда.
179
Виж решение 93/72/ ЕС на Комисията относно създаването на консултативен комитет за
координиране на действията в областта на надзора на пазара.
180
Виж резолюция на Съвета от 8 юли 1996 за сътрудничеството между отделните
администрации във връзка с прилагането на законодателството в областта на вътрешния
пазар.
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Въпреки това, тя не предоставя директна информация за националните органи, отговарящи
за осъществяването на надзора на пазара в рамките на директивите от Нов подход.
Освен това съществува и допълнителен рамков документ, в който са представени
националните структури и процедури за прилагане на законовите разпоредби, чиято главна
цел е да запознае държавите-членки и Комисията със средствата на изпълнителната власт
в национален план.

Програма за обмен Karolus
181

Програмата Karolus
предвижда обмен между служители от държавите-членки, които
работят в областта на прилагането на законодателството на Общността, необходимо за
правилното функциониране на вътрешния пазар. В програмата са поканени да вземат
участие също така и страните от Централна и Източна Европа, страните от Европейската
асоциация за свободна търговия, подписали Споразумението за европейското
икономическо пространство и Кипър.
Програмата Karolus има за цел да допринесе за разработването на идентичен подход при
прилагане на законодателството на Общността, свързано с Единния пазар, да повиши
съзнанието за ролята и значимостта на Единния пазар и да установи климат на взаимно
доверие и обмен на идеи между администрациите на държавите-членки.
Всяка година Комисията определя кои са приоритетните области на програмата Каrolus,
като с предимство се ползват изпитванията за установяване на съответствие и надзора на
пазара в следните сектори: играчки; лични предпазни средства; нисковолтови съоръжения;
електромагнитна съвместимост; съоръжения и системи за защита, предназначени за
експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера; медицински изделия; газови уреди;
съдове под налягане; химически продукти; взривни вещества за граждански цели; машини;
моторни превозни средства; плавателни съдове за отдих и различни средства за контрол на
качеството.
8.7. Продукти, внесени от трети страни
• Когато даден продукт е предназначен да се продава или да бъде пуснат в
действие на територията на Общността, неговият производител, който е
установен в трета страна, носи същата отговорност за неговото проектиране и
производство в съответствие с всички приложими директиви от Нов подход и за
прилагането
на
изискваната
процедура
за
оценяване
на
неговото
съответствието, както и производителят, който е установен в дадена държава182
.
членка.
• Производителят има право да посочи свой упълномощен представител,
установен на територията на Общността, който да действа от негово име и за
183
негова сметка
.
• В случай че производителят не е установен в Общността и няма свой
упълномощен представител в Общността, то тогава отговорностите на
производителя или на упълномощения представител се поемат от вносителят
184
.
или от друго отговорно за пускането на продукта на пазара лице.
• Митническите власти трябва да временно да забранят свободното движение
на продукти, внесени от трети страни, ако:
 преценят, че определени характеристики на продуктите могат да породят
сериозно съмнение за съществуването на съществен и непосредствен риск за
181

Виж решение на Съвета 92/481/ЕЕС за периода 1993-1997, чиято валидност е
продължена до 1999.
182
Виж глава 3, точка 3.1.
183
Виж глава 3, точка 3.2.
184
Виж глава 3, точка 3.3.
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здравето и безопасността на потребителите,
 констатират липсата на даден документ, който би трябвало да придружава
продукта или отсъствието на маркировка, която би трябвало да бъде поставена
върху продукта съгласно изискванията, свързани с безопасността на продуктите.
• Измежду продуктите, влизащи в обхвата на директивите от Нов подход,
играчките трябва да бъдат предмет на по-специално внимание от страна на
митническите власти по време на проверките за наличието и за правилното
поставяне на СЕ маркировката.
• Митническите власти и органите за надзор на пазара са длъжни да
осъществяват обмен на информация и да вземат подходящите мерки, в
зависимост от получената информация.
Регламентът на Съвета № 339/93 за контрол на съответствието на внесените от трети
страни продукти с приложимите правила за безопасност предвижда активното участие на
митническите власти в действията по надзор на пазара и в изграждането и поддържането
на информационните системи, предвидени в законодателството на Общността и в
националните закони по отношение на продукти с произход от трети страни.
Митническите власти са длъжни да забранят временно свободното движение на стоки,
които притежават определени характеристики, пораждащи сериозно съмнение за
съществуването на съществен и непосредствен риск, който би застрашил здравето и
безопасността на лицата, които използват тези продукти при нормални и предвидими
условия на употреба. Същото изискване е в сила и когато митническите власти констатират
липсата на документ, който би трябвало да съпровожда продукта, липсата на маркировка
за съответствие или на етикети върху продукта, които обаче са били предвидени в
националните и общностните правила за безопасност на продукта.
Регламент (ЕЕС) № 339/93 се прилага по отношение на продукти, внесени от трети страни,
независимо дали тези продукти влизат или не в обхвата директивите от Нов подход. Що се
отнася до продукти, влизащи в обхвата на директивите от Нов подход, митническите
власти трябва да бъдат особено бдителни при проверката на детските играчки, като
тяхното внимание трябва да бъде насочено по-специално върху наличието на СЕ
маркировка върху онези играчки, които могат да бъдат считани за крайни продукти и чийто
вид (опаковка, маркировка, етикетиране) води до заключение, че те трябва да бъдат
185
пуснати на пазара без да бъдат подложени на допълнителни модификации .
Митническите власти трябва да уведомят органите за надзор на пазара, когато решат да
забранят временно свободното движение на даден продукт на тяхна територия. Органите
за надзор на пазара от своя страна, трябва да имат готовност да предприемат подходящите
мерки. В тази връзка трябва да бъдат разграничени четири възможни случая:
а) гореспоменатите продукти представляват сериозна и непосредствена опасност за
здравето или безопасността на хората:
 в този случай органите за надзор на пазара трябва да вземат мерки, с които да
забранят пускането на продуктите на пазара в съответствие с приложимите национални
или общностни правила и да изискат митническите власти да направят следното уточнение
в търговската фактура, която придружава продукта, както и във всеки друг съпровождащ
продукта документ: “Опасен продукт – свободното движение е забранено – Регламент
(ЕЕС) №339/93”. Въпросното уточнение трябва да бъде направено на един от единайсетте
186
официални езика на Европейския съюз ;
185

Виж Решение 93/583/ЕЕС за изготвяне на списък на продуктите, предвиден в член 8 на
Регламент № 339/93 на Съвета. Други продукти, които фигурират в този списък са
медицинските продукти предназначени за хуманната или ветеринарната медицина, както и
хранителните продукти. По въпроса за пускане на пазара и за пускане в действие, виж
глава 2, точка 2.3.
186
Ако продуктите трябва да бъдат предмет на митнически режим или са използвани за
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б)
продуктите не отговарят на изискванията на Общността или на националните
изисквания за безопасност на продукта:
 в този случай органите за надзор на пазара трябва да вземат подходящи мерки, и ако е
необходимо да забранят пускането на продукта на пазара в съответствие с въпросните
правила за безопасност. Ако органите за надзор забранят пускането на продукта на пазара,
те трябва да поискат от митническите власти да направят следното уточнение в
търговската фактура, съпровождаща продукта, както и във всеки друг съпровождащ
продукта документ: “Несъответсващ продукт – свободното движение е забранено Регламент (ЕЕС) №339/93”. Въпросното уточнение трябва да бъде направено на един от
единайсетте официални езика на Европейския съюз187;
в)
продуктите не представляват сериозен и непосредствен риск и не могат да бъдат
считани за несъответстващи на приложимите изисквания за безопасност:
 в този случай трябва да бъде осигурено свободното движение на продуктите, при
условие, че всички други изисквания и формалности, касаещи свободното движение са
изпълнени.
г) митническите власти не са били информирани за нито една от предприетите от
органите за надзор на пазара мерки:
 в този случай, след изтичането на срок от три работни дни, считано от датата на
временната забрана на свободното движение, трябва да бъде осигурено свободното
движение на продуктите, при условие че всички други изисквания и формалности, касаещи
свободното движение са изпълнени.
По силата на законодателството на Общността, в това число и Регламент (ЕЕС) 339/93 и
Директивата за обща безопасност на продуктите, органите за надзор са длъжни да
уведомят митническите власти за своите констатации, относно внесени от трети страни
продукти. В този случай може да възникнат следните три ситуации:
а) внесените от трети страни продукти, предназначени за потребители или евентуално за
използване от тях, представляват според Директивата за обща безопасност на продуктите
сериозен и непосредствен риск за здравето или безопасността на хората:
 в този случай системата за бърз обмен на информация относно рисковете, произтичащи
от използването на продукти, предназначени за потребление, се прилага съгласно
Директивата за обща безопасност на продуктите по отношение на онези продукти, които
влизат в обхвата на директивите от Нов подход или на други закони на Общността.
Следователно органите за надзор на пазара във всички държави-членки трябва да бъдат
информирани и могат от своя страна да информират националните митнически власти за
продукти, внесени от трети страни, чиито определени характеристики пораждат сериозно
съмнение за съществуването на съществен и непосредствен риск за здравето и
безопасността на потребителите. Тази информация е от особена важност за митническите
власти, когато става дума за мерки за забрана или изтегляне от пазара на внесени от трети
страни продукти, които са приложени въз основа на решение на Комисията, основаващо се
187
на член 9 от Директивата за обща безопасност на продуктите .
б) продуктите, внесени от трети страни, не са придружени от съответните документи или
върху тях няма поставен никакъв етикет или маркировка за съответствие, въпреки, че
последните са предвидени в законодателството на Общността или в националните
изисквания за безопасност на продуктите:
цели, различни от тези, за които се използват продуктите за свободно движение, и при
условие че органите за надзор на пазара нямат възражения, същата забележка трябва да
бъде поставена, при същите условия, в документите, необходими за този митнически
режим или специфичната употреба.
187
По въпроса за прилагането на Директивата за обща безопасност на продуктите, които
влизат в обхвата на директивите от Нов подход виж глава 2, точка 2.2; по въпроса за
бързия информационен обмен относно рисковете, произтичащи от използването на
продукти, предназначени за потребление виж глава 8, точка 8.5.1.
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 в този случай органите за надзор на пазара трябва да информират митническите
власти и да привлекат тяхното внимание върху съществуването на подобни продукти,
попадащи в обхвата на Регламент (ЕЕС) №339/93;
в) продуктите, внесени от трети страни, са предмет на мерки, които забраняват или
ограничават тяхното пускане на пазара, или които налагат тяхното изтегляне от пазара,
въпреки че не представляват сериозен или непосредствен риск за здравето и
безопасността на потребителите:
 в този случай държавата-членка, която е взела подобни мерки трябва да ги обяви пред
Комисията в рамките на защитната клауза, предвидена в директивите от Нов подход, ако
всички необходими условия за задействането на защитната клауза са налице. Когато
продуктът е предназначен за потребление, се прилага процедурата на защитната клауза,
предвидена в Директивата за обща безопасност на продуктите, стига продуктът да не
влиза в обхвата на нормативен документ на Общността, предвиждащ също процедура на
защитна клауза (като например директивите от Нов подход). В подобни случаи е
необходимо да бъдат уведомени митническите власти.
За целите на прилагането на Регламент (ЕЕС) №339/93, разпоредбите на Регламента на
Съвета №515/97 за взаимопомощ и сътрудничество между администрациите на държавитечленки с оглед осигуряване на правилното и ефикасно прилагане на законодателството в
областта на митниците и селското стопанство, могат да бъдат прилагани със съответните
изменения към тях. Такъв е, именно, случаят, когато в търговската фактура и във всеки
друг документ, съпровождащ продуктите, внесени от трети страни е упоменато: “Опасен
продукт – свободното движение е забранено – Регламент
(ЕЕС) №339/93” или
“Несъответстващ продукт – свободното движение е забранено – Регламент
(ЕЕС)
№339/93".
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9. ВЪНШНИ АСПЕКТИ
9.1. Споразумение за Европейско икономическо пространство (ЕИП)
• Споразумението за Европейско икономическо пространство е сключено
между Европейската общност, от една страна и Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия, от друга. Съгласно това споразумение Единния пазар се разширява и
към него се включват и териториите на тези три държави от Европейската
асоциация за свободна търговия (EАСТ).
9.1.1. Основни елементи на Споразумението за Европейско икономическо
пространство
Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), което е в сила от 1
януари 1994 година, обхваща всички директиви от Нов подход и други нормативни актове
на Общността, касаещи свободното движение на стоки. Съгласно това споразумение
Единният пазар се разширява и към него се включват държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия, които са пописали Споразумението за Европейско
икономическо пространство: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Целта на Споразумението за Европейско икономическо пространство е да създаде
динамично и еднородно по своя характер европейско икономическо пространство,
изградено на базата на общи правила и идентични условия за конкуренция.
Споразумението може да търпи постоянни промени чрез решения на Смесения комитет на
ЕИП, като тези промени могат да бъдат направени в резултат на изменения в съответното
законодателство на Общността. С оглед постигане и запазване на еднаквото тълкуване и
прилагане на Споразумението са създадени Съд на ЕАСТ и Орган за надзор на ЕАСТ.
По силата на Споразумението за ЕИП, държавите от ЕАСТ имат същите права и
задължения, каквито имат държавите-членки, техните администрации, предприятия или
физически лица в Общността, което от своя страна представлява своеобразна гаранция, че
държавите от ЕАСТ и техните стопански субекти трябва да спазват същите правила и да
отговарят на същите изисквания, както и държавите-членки и техните стопански субекти.
Така например, директивите от Нов подход се прилагат в държавите от ЕАСТ точно по
същия начин, както и в държавите-членки, въпреки че административните процедури,
свързани с нотифицираните органи и защитната клауза са изменени. Следователно всички
препоръки, които според настоящото ръководство са трябва да се прилагат по отношение
на държавите-членки, са в сила и за държавите от ЕАСТ.
За целите на Споразумението за ЕИП при всяко упоменаване на понятията Общност или
Общ пазар в нормативните актове на ЕС и на ЕИП трябва да се подразбира именно
територията на страните, които са сключили това споразумение. Следователно, когато
казваме, че един продукт е пуснат на пазара, трябва да разбираме, че той е пуснат не само
на пазара на Общността, но и на пазара на ЕИП.
Споразумението за ЕИП гарантира установяването на тясно сътрудничество между
Комисията и администрациите на държавите от ЕАСТ. Комисията се допитва по
неофициален път до мнението на експерти от тези държави така, както се допитва и до
мнението на експерти от държавите-членки. Тясно сътрудничество е установено и между
комитетите, които подпомагат Комисията в нейната работа. Съветът на ЕИП се събира два
пъти годишно, а Смесения парламентарен комитет и Консултативният комитет на ЕИП периодично.
9.1.2. Нотификация на органи за оценяване на съответствието
Съгласно разпоредбите на Споразумението за ЕИП са изготвени процедури за нотификация
на органи за оценяване на съответствие на държавите от ЕАСТ. Заявлението за
предоставяне на идентификационен номер се депозира първоначално в Секретариата на
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ЕАСТ, като формата, съгласно която трябва да бъде изготвено заявлението е същата както
формата, която се използва в Общността. Секретариатът проверява дали заявлението е
изготвено в съответствие с изискванията и го предава на Комисията с искане за
предоставяне на идентификационен номер (или за разширяване на обхвата на използвания
досега идентификационен номер за нови директиви/или задачи). Комисията предоставя
номера и го съобщава, чрез секретариата, на страната, която го е изискала. След това
държавата от ЕАСТ изпраща официална нотификация за предоставения номер на другите
държави от ЕАСТ, на Органа за надзор на ЕАСТ и на Секретариата. Органът за надзор
разглежда нотификацията и информира Комисията, която съхранява и публикува в
Официалния бюлетин актуализиран списък на нотифицираните органи на държавитечленки и на държавите от ЕАСТ.
Когато даден нотифициран орган престане да отговаря на изискванията или да изпълнява
задълженията си, държавата от ЕАСТ има правото да отнеме нотификацията. Държаватачленка трябва също да публикува тази информация, както и да информира държавите от
ЕАСТ, Органа за надзор на ЕАСТ и Секретариата. Органът за надзор информира Комисията
за отнемането на нотификацията, която на свой ред актуализира списъка на
нотифицираните органи.
9.1.3. Процедура на защитната клауза
Органът за надзор на ЕАСТ отговаря за разглеждането на нотификациите, изпратени от
държавите от ЕАСТ във връзка с прилагането на процедурата на защитна клауза. Органът
се консултира с всички засегнати страни и обменя информация с Комисията относно
процедурите, които трябва да се приложат. Органът препраща своето решение на
държавите от ЕАСТ и на Комисията с оглед предприемане на по-нататъшни действия. Ако
държава от ЕАСТ не се съобрази с решението, Органът за надзор може да пристъпи към
наказателна процедура.
Ако дадена държава-членка задейства защитната клауза, то тогава се предвиждат
консултации между Комисията и Органа за надзор. Комисията съобщава решението си на
Органа за надзор на ЕАСТ, който с оглед предприемането на по-нататъшни действия, го
изпраща на държавите от ЕАСТ. Ако някоя от държавите от ЕАСТ не се съобрази с
решението, Органът за надзор може да пристъпи към наказателна процедура.
9.1.4. Споразумения за взаимно признаване и Европейски протоколи за
оценяване на съответствието (PECA)
Мандатът, предоставен от Съвета на Комисията за водене на преговори по Споразуменията
за взаимно признаване и Европейските протоколи за оценяване на съответствието,
предвижда възможността трети заинтересовани страни да сключват с държавите от ЕАСТ
споразумения и паралелни протоколи, равносилни на тези, които се сключват с Общността
и които влизат в сила по възможност на същата дата 188.
Системата на споразуменията и паралелните протоколи дава възможност на
заинтересовани трети страни да представят на пазара на ЕИП продукти, които влизат в
обхвата на Споразуменията за взаимно признаване или на Европейските протоколи за
оценяване на съответствие. Въпросите за прилагането на практика на тези споразумения и
протоколи биват обсъждани по време съвместни сесии между Смесения комитет и
заинтересовани трети страни.
9.2. Споразумения за взаимно признаване

188

По въпроса за Споразуменията за взаимно признаване виж глава 9, точка 9.2.; по
въпроса за Европейските протоколи за оценяване на съответствието виж глава 9, точка 9.3.
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• Споразуменията за взаимно признаване се сключват между Общността и
правителствата на трети страни, които са на съпоставимо ниво на техническо
развитие и имат съвместим подход по отношение на оценяването на
съответствието.
• Споразуменията за взаимно признаване се основават на взаимното
признаване на сертификати, на маркировки за съответствие и на протоколи от
изпитвания, издадени от органите за оценяване на съответствието на едната от
двете сключващи споразумението страни, в съответствие със законодателството
на другата страна.
В своите взаимоотношения с трети страни Общността се стреми да създаде благоприятен
климат за международната търговия с продукти от регламентираната сфера. Тази цел се
постига посредством сключването Споразумения за взаимно признаване въз основата на
член 133 от Договора за Европейската общност.
Споразуменията за взаимно признаване позволяват на всяка една държава да признае и
приеме протоколите, сертификатите и маркировките за съответствие, които са в
съответствие с изискванията на нейното собствено законодателство. Тези документи са
изготвени и издадени от органи, които другата страна по Споразумението за взаимно
признаване, е определила да извършват оценяване на съответствието в областта
(областите), обхванати от въпросното споразумение. Това е възможно поради факта, че в
Споразуменията за взаимно признаване са включени всички изисквания на договарящите
се страни, които касаят оценяването на съответствието и които са необходими за
получаване на пълен достъп до пазара 189, както и поради факта, че продуктите се оценяват
в страната на производство според нормативните изисквания на другата страна по
споразумението.
Споразуменията за взаимно признаване обхващат цялата територия на страните, между
които е сключено споразумението. По този начин в държавите с федерална структура може
да бъде осигурено свободното движение на продукти, чието съответствие със съществените
изисквания е доказано. По принцип Споразуменията за взаимно признаване включват в
обхвата си тези продукти, които са произведени на територията на едната от двете страни
по споразумението 190.
Споразуменията за взаимно признаване се прилагат за една или повече категории
продукти или сектори от регламентираната сфера (например тези, които влизат в обхвата
на директивите от Нов подход или на други директиви за техническо хармонизиране на
Общността) и които, в определени случаи, са предмет на нехармонизирано национално
законодателство. По общо правило Споразуменията за взаимно признаване трябва да
обхващат
всички
промишлени
продукти,
които,
съгласно
изискванията
на
законодателството на поне една от двете страни по споразумението, трябва подлежат на
оценяване на съответствие, извършено от трета страна.
Споразуменията за взаимно признаване включват рамково споразумение и приложения към
него. Рамковото споразумение формулира основните принципи на традиционното
споразумение. Приложенията определят по-специално обхвата на приложение, законовите
изисквания, списъка на органите, определени да извършват оценяване на съответствие,
процедурите за оценяване на съответствието и списък на органите, отговорни за
определянето на органи за оценяване на съответствието. При необходимост в
приложенията може да бъде установен и преходен период. Впоследствие към рамковото
споразумение могат да бъдат добавяни и допълнителни приложения.
189

В това се състои разликата между тези споразумения и сключването на споразумения с
подизпълнители, които касаят само определени процедури, като например изпитвания.
190
В Споразумения за взаимно признаване правилото за произход може да не се прилага
(например в Споразуменията за взаимно признаване, които са сключени със САЩ и
Канада).
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Споразуменията за взаимно признаване не налагат изискване за взаимно признаване на
стандартите или на техническото законодателство на другата страна по споразумението.
Сключването на Споразумение за взаимно признаване между две страни на означава, че
двете страни по споразумението трябва да считат законодателствата си за равностойни.
Споразуменията за взаимно признаване обаче могат да поставят началото на изграждането
на една хармонизирана система по стандартизация и сертификация на страните, между
които то се сключва. Освен това Споразуменията за взаимно признаване повишават
прозрачността на нормативните системи и дават възможност на страните по
споразумението да се запознаят с различните системи и да се стремят да постигнат до
известна степен съответствие с тях.
Поради причини от различно естество и с оглед защита на интересите на трети страни и на
Общността, Комисията е получила правото, през 1992 година, да започне преговори за
сключването на Споразумения за взаимно признаване със следните страни: Австралия,
Канада, Южнокорейската република, САЩ, Хонконг, Израел, Япония, Нова Зеландия,
Сингапур, Филипините и Швейцария.
В момента (май 1999) Комисията е довела до успешен край преговорите с Австралия, Нова
Зеландия, САЩ, Канада и Швейцария 191, а е в процес на преговори с Япония. Във всички
сключени до този момент споразумения се съдържат ангажименти за по-нататъшни
преговори.
9.3. Европейски протоколи за оценяване на съответствието (PECA)
• Европейските протоколи за оценяване на съответствието (PECA) сe сключват
между Европейската общност и правителствата на страните-кандидатки за
членство в Европейския съюз от Централна и Източна Европа, тоест България,
Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Република Чехия, Румъния, Словакия и
Словения.
• Европейските протоколи за оценяване на съответствието имат за цел да
подпомагат поетапното хармонизиране на законодателствата на странитекандидатки за членство с законите на Общността, както и да улеснят търговията
и достъпа до пазара на Европейската общност.
Страните от Централна и Източна Европа, които са подписали споразумение за асоцииране
с Общността, задължаващо ги да хармонизират своите законодателства със законите на
Общността и които в същото време кандидатстват за членство в Европейския съюз, са
страни със специален статут. Това е направило възможно изготвянето на специфичен
модел на споразумения за взаимно признаване. Тези споразумения се наричат Европейски
протоколи за оценяване на съответствието.
Европейските протоколи за оценяване на съответствието обхващат продукти, които са
предмет на законодателството на Общността и предвиждат всички необходими процедури
за проверяване на съответствието на продуктите с изискванията на това законодателство.
Те включват рамков протокол и приложения към него. Рамковият протокол формулира
основните принципи на взаимното признаване на продукти, основаващи се на принципа на
приемане на законодателството на Общността. Приложенията към рамковия протокол
могат да бъдат добавяни впоследствие.
Европейските протоколи допринасят за процеса на хармонизиране и са част от
предприсъединителната стратегия. Освен това тези протоколи са средство за улесняване
на търговията между държавите-членки и страните-кандидатки за членство, за
подпомагане на поетапното разширяване на Единния пазар и за популяризиране на идеите
за защита на здравето и безопасността на потребителите. Определящият фактор за един
191

Споразумението за взаимно признаване с Израел касае само актуалната лабораторна
практика.
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Европейски протокол е способността на страните-кандидатки за членство да приложат на
практика части от законодателството на Общността, които са приети в протокола. Тъй като
Европейските протоколи се основават на хармонизиране със законите на Общността,
продукти, които са оценени според законодателството на Общността в дадена държавачленка или в дадена страна, кандидатстваща за членство могат да бъдат пуснати на пазара
на Общността и на пазара на страната, кандидатстваща за членство.
С оглед осигуряване на реципрочното отваряне на пазарите до приемането на странитекандидатки, Европейските протоколи се изготвят въз основа на условията, необходими за
приемане и въвеждане на законодателството на Общността както следва:
• поетапно хармонизиране на рамковите закони;
• поетапно хармонизиране на законите в областта на отделните сектори с директивите от
Нов подход и с други директиви;
• развитие на техническите инфраструктури с цел да бъде гарантирано, че нивото на
техническа компетентност на органите за оценяване на съответствието, отговаря на
изискванията на Европейския съюз;
• изграждане на структури, необходими за правилното прилагане на законите на
Общността;
• отчитане на факта, че е необходимо държавите, които кандидатстват за членство да
установят процедури и средства за правилното осъществяване на надзора на пазара.
В рамките на предприсъединителната стратегията, Комисията подпомага, посредством
програми за техническа помощ, страните-кандидатки за членство при хармонизиране на
тяхното законодателство със законодателството на Общността. Тази помощ често пъти
бива допълвана от програми за двустранно сътрудничество, разработени от държавитечленки.
9.4. Техническа помощ
• Техническата помощ е в основата на създаването на еднородна и прозрачна
техническа среда, която би спечелила доверието на държавните органи, на
стопанските субекти и на потребителите.
• Техническата помощ има за цел да гарантира присъствието на
висококачествени продукти на пазара.
Техническата помощ е средство за трансфер на знания и законодателни принципи
(например на тези, които са заложени в Новия и Глобалния подход), но също и трансфер
на най-актуалната европейска практика. Тя дава възможност на държавите-членки да
споделят натрупания опит във всички области с партньори от трети страни, което би
довело до преодоляване на техническите пречки в търговията, посредством повишаване на
степента на съвместимост или на хармонизирането на законодателствата на международно
ниво и до увеличаване на инвестициите от страна на държавите-членки в странитебенефициенти и обратно. Ето защо правилното усвояване на техническата помощ трябва
да бъде от полза за двете страни. Техническата помощ има за цел, да укрепи
взаимоотношенията в областта на търговията, да увеличи възможностите за инвестиции,
да подобри качеството на стоките на вътрешния пазар, да помогне на странитебенефициенти да развият свои собствени инфраструктури и да повиши техническата
компетентност на персонала, работещ в съответните области.
Програмите за техническа помощ се осъществяват в областта на сътрудничеството между
отделните институции, в областта на стандартизацията, метрологията, сертификацията,
акредитацията, управлението и осигуряването на качеството. Тези програми са
предназначени за страни, чието ниво в гореспоменатите области не може да бъде сравнено
с нивото на държавите-членки. Предвид факта че някои асоциирани членове са достигнали
такава степен на икономическо и индустриално развитие, която им позволява да
разполагат с базови инфраструктури, то тогава техническата помощ може да бъде насочена
в областта на подобряването на законодателната система в конкретни области и на
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инфраструктурата, необходима за сключването на Споразуменията за взаимно признаване
или на Европейските протоколи за оценяване на съответствието.
Програмите за техническа помощ могат да бъдат реализирани на регионално или
национално ниво. Понастоящем са реализирани известен брой програми за техническо
сътрудничество. Обикновено обхвата на приложение на тези програми е доста широк и
покрива всички аспекти на техническата помощ. Въпреки това, не съществува еднакъв
модел за техническа помощ, тъй като всяка страна е в различен етап на развитие и се
стреми към осъществяването на различни цели. Приоритетите на Комисията също са
различни, в зависимост от всеки един конкретен случай и особено в случаите, когато
техническата помощ се използва като част от стратегията за присъединяване. Програмите
PRAQ (т.е. Регионални програми за осигуряване на качеството и други сродни области) са
типичен пример за регионални програми за техническа помощ. Първоначално тези
програми са имали за цел да предоставят на Европейския съюз информация за страните от
Източна и Централна Европа. Впоследствие на тях започва да се гледа като на етап, който
предхожда евентуалното приемане на тези страни в Европейския съюз.
9.5. Споразумение на Световната търговска организация (СТО) за техническите
пречки в търговията
• Споразумението на СТО за техническите пречки в търговията е средство за
достъп до пазара, което включва известен брой мерки за предотвратяване и
елиминиране на техническите пречки в търговията, произтичащи от технически
регламенти, доброволни стандарти или от процедури за оценяване на
съответствието.
Споразумението за техническите пречки в търговията формулира изискванията по
отношение на техническите регламенти и процедурите за оценяване на съответствието,
които са установени на национална или регионална основа.
Споразумението е допълнено с приложение, съдържащо Кодекс за добрата практика за
разработване, приемане и прилагане на стандарти. От членовете на СТО се изисква да
гарантират, че органите по стандартизация приемат и спазват това споразумение.
Членовете на СТО също така са приканени, доколкото възможностите им го позволяват, да
вземат активно участие в дейността на международните органи по стандартизация и да
водят преговори за подписването на споразумения за взаимно признаване на резултатите
от оценяването на съответствието.
Всеки проект на технически регламент, който се различава от международните стандарти и
който би имал значителен ефект върху търговията, трябва да бъде публикуван и
нотифициран от Секретариата на СТО на другите държави-членки, които могат да направят
коментари и, ако е необходимо, да поискат провеждането на дебати по въпроса. Ако след
приключването на тези дебати, дадена техническа пречка пред търговията продължи да
съществува, разногласието може да доведе до задействането на процедура за консултации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Законодателство на Общността, упоменато в настоящото ръководство
I

Директиви от Нов подход
(директиви, които предвиждат
поставянето на СЕ маркировка)

Номер на
директивата
изменение

1.

Директива на Съвета 73/23/ЕЕС от 19
февруари 1973 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите-членки
относно електрически съоръжения,
предназначени за използване в
определени граници на напрежението
Директива на Съвета 87/404/ЕЕС от 25 юни
1987 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите-членки
относно обикновени съдове под налягане
Директива на Съвета 88/378/ЕЕС от 3 май
1988 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки
относно безопасността на играчките

73/23/ЕЕС

88/378/ЕЕС

OJ L 187 от 16.7.1988

Директива на Съвета 89/106/ЕЕС от 21
декември 1988 г. за хармонизиране на
законите, нормативните актове и
административните разпоредби на
държавите-членки относно строителните
продукти
Директива на Съвета 89/336/ЕЕС от 3 май
1989 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки
относно електромагнитната съвместимост

89/106/ЕЕС

OJ L 40 от 11.2.1989

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Директива на Европейския парламент и
Съвета 98/37/ЕС от 22 юни 1998 г. за
сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно машините
Директива на Съвета 89/686/ЕЕС от 21
декември 1989 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки
относно личните предпазни средства
Директива на Съвета 90/384/EEC от 20 юни
1990 за хармонизиране на
законодателствата на държавите-членки
относно неавтоматичните везни
Директива 90/385/ЕЕС на Съвета от 20 юни
1990 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки
относно активните медицински изделия за

93/68/ЕЕС

87/404/ЕЕС

90/488/ЕЕС
93/68/ЕЕС
93/68/ЕЕС

93/68/ЕЕС

89/336/ЕЕС

92/31/ЕЕС
93/68/ЕЕС
(98/13/ЕС)

98/37/ЕС

Препратка към
съответния брой на
Официалния бюлетин на
Европейската общност
изменение
(поправка)
OJ L 77 от 26.3.1973

OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 181 от 4.7.1973)

OJ L 220 от 8.8.1987

OJ L 270 от 2.10.1990
OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 31 от 2.2.1990)
OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 281 от 14.10.1988)
(OJ L 347 от 16.12.1988)
(OJ L 37 от 9.2.1991)
OJ L 220 от 30.8.1993

OJ L 139 от 23.5.1989

OJ L 126 от 12.5. 1992
OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 74 от 12.3.1998)
(OJ L 144 от 27.5.1989)
OJ L 207 от 23.7.1998

98/79/ЕС

OJ L 331 от 7.12.1998
(OJ L 16 от 21.1.1999)

89/686/ЕЕС

OJ L 399 от 30.12.1989

93/68/ЕЕС
93/95/ЕЕС
96/58/ЕС

90/384/ЕЕС

OJ L 220 от 30.8.1993
OJ L 276 от 9.11.1993
OJ L 236 от 18.9.1996

OJ L 189 от 20.7.1990

93/68/ЕЕС

OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 258 от 22.9.1990)

90/385/ЕЕС

OJ L 189 от 20.7.1990

93/42/ЕЕС
93/68/ЕЕС

OJ L 169 от 12.7.1993
OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 7 от 11.1.1994)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20

имплантиране
Директива на Съвета 90/396/ЕЕС от 29 юни
1990 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки
относно газовите уреди
Директива на Съвета 92/42/ЕЕС от 21 май
1992 г. за изискванията за енергийна
ефективност на нови бойлери за топла
вода, захранвани с течно или газообразно
гориво
Директива на Съвета 93/15/ЕЕС от 5 април
1993 г. за хармонизиране на разпоредбите
относно пускането на пазара и контрола на
взривни вещества за граждански цели
Директива на Съвета 93/42/ЕЕС от 14 юни
1993 г. за медицинските изделия
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 94/9/ЕС от 23 март 1994 г. за
сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно съоръжения и
системи за защита, предназначени за
експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 94/25/ЕС от 16 юни 1994 г., за
сближаване на законите, нормативните
актове и административните разпоредби на
държавите-членки относно плавателните
съдове за отдих
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 95/16/ЕС от 29 юни 1995 г. за
сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно асансьорите
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 96/57/ЕС от 3 септември 1996 г. за
изискванията за енергийна ефективност на
хладилници, фризери и комбинации от тях,
предназначени за домакинството
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 97/23/ЕС на 29 май 1997 г. за
сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно съоръжения под
налягане
Директива 98/13/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 12 февруари
1998 г. за крайни далекосъобщителни
устройства и устройствата за наземни
сателитни станции, включваща взаимно
признаване на тяхното съответствие
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 98/79/ЕС от 27 октомври 1998 г. за

(OJ L 323 от 26.11.1997)
90/396/ЕЕС

OJ L 196 от 26.7.1990

93/68/ЕЕС

OJ L 220 от 30.8.1993

92/42/ЕЕС

OJ L 167 от 22. 6.1992

93/15/ЕЕС

OJ L 121 от 15.5.1993

93/42/ЕЕС

OJ L 169 от 12.7.1993

94/9/ЕС

OJ L 100 от 19.4.1994

93/68/ЕЕС

98/79/ЕС

94/25/ЕС

OJ L 220 от 30.8.1993
(OJ L 195 от 14.7.1992)
(OJ L 268 от 29.10.1993)
(OJ L 79 от 7.4.1995)

OJ L 331 от 7.12.1998
(OJ L 323 от 26.11.1997)
(OJ L 61 от 10.3.1999)
(OJ L 257 от 10.10.1996)

OJ L 164 от 30.6.1994

(OJ L 127 от 10.6.1995)
(OJ L 17 от 21.1.1997)

95/16/ЕС

OJ L 213 от 7.9.1995

96/57/ЕС

OJ L 236 от 18.9.1996

97/23/ЕС

OJ L 181 от 9.7.1997

98/13/ЕС

OJ L 74 от 12.3.1998

98/79/ЕС

(OJ L 265 от 27.9.1997)

OJ L 331 от 7.12.1998

(OJ L 22 от 29.1.1999)
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21

II

1
2

3

III

1

2
3

4

ІV

медицински изделия за диагностика in vitro
Директива на Европейския парламент и на
Съвета 1999/5/EC от 9 март 1999г. за
радиосъоръжения и крайни
дълекосъобщителни устройства и за
взаимното признаване на тяхното
съответствие

(OJ L 74 от 19.3.1999)
99/5/ЕС

OJ L 91 от 7.4.1999

Директиви основаващи се на
принципите на Новия или на
Глобалния подход, които не
предвиждат поставянето на СЕ
маркировка

Номер на
директивата

Препратка към
съответния брой на
Официалния бюлетин на
Европейската общност

Директива 94/62/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември
1994 г. за опаковки и отпадъци от тях
Директива 96/48/ЕС на Съвета от 23 юли
1996 г. за взаимосъвместимост на
трансевропейските високоскоростни
железопътни системи
Директива 96/98/ЕС на Съвета от 20
декември 1996 г. за морско оборудване

94/62/ЕС

Предложения за директиви,
основаващи се на принципите на
Новия или Глобалния подход

Предложение за директива на Съвета за
изделия от скъпоценни метали
Предложение за директива на Европейския
парламент и на Съвета за въжени линии,
предназначени за превоз на хора
Предложение за директива на Европейския
парламент и на Съвета за маркиране на
опаковки и установяване на процедура за
оценяване на съответствието на
опаковките
Предложение за директива на Европейския
парламент и на Съвета за сближаване на
законодателствата на държавите-членки в
областта на шумови емисии, предизвикани
от съоръжения, предназначени за работа
на открито
Други директиви, регламенти и
решения на Общността, които са
упоменати в настоящето ръководство

изм енение

96/48/ЕС

96/98/ЕС

Номер на
директивата

изм енение

СОМ (93) 322
окончателно

изм енение
(поправка)

OJ L 365 от 31.12.1994
OJ L 235 от 17.9.1996

(OJ L 262 от 16.10.1996)
OJ L 46 от 17.2.1997

(OJ L 246 от 10.9.1997)
(OJ L 241 от 29.8.1998)
Препратка към
съответния брой на
Официалния бюлетин на
Европейската общност

изм енение
(поправка)

OJ С 318 от 25.11.1993

СОМ (94) 267
окончателно

(OJ L 209 от 29.7.1994)

СОМ (93) 646
окончателно

OJ С 70 от 8.3.1994

СОМ (96) 191
окончателно

OJ С 382 от 18.12.1996

СОМ (1998) 46
окончателно

OJ С 124 от 22.4.1998

Номер на
директивата

Препратка към
съответния брой на
Официалния бюлетин на

Изм енение
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Европейската общност
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

Директива на Съвета 85/374/ЕЕС от 25 юли
1985 г. за сближаване на законите,
регламентите и административните
разпоредби на държавите-членки относно
отговорността за неизправни продукти
Директива на Съвета 89/391/ЕЕС от 12 юни
1989 г. за прилагане на мерки, имащи за
цел подобряване на условията на
безопасен и здравословен труд
Директива на Съвета 89/655/ЕЕС от 30
ноември 1989 г. относно минималните
изисквания за безопасен и здравословен
труд при използване на работни
съоръжения от работниците по време на
работа (втора отделна директива по
смисъла на член 16, параграф 1 на
директива 89/391/ЕЕС)
Директива на Съвета 89/656/ЕЕС от 30
ноември 1989 г. относно минималните
изисквания за безопасен и здравословен
труд при използване на лични предпазни
средства от работниците по време на
работа (трета отделна директива по
смисъла на член 16, параграф 1 на
директива 89/391/ЕЕС)
Директива на Съвета 90/270/ЕЕС от 29 май
1990 г. относно минималните изисквания за
безопасен и здравословен труд при
използване на видео дисплей от
работниците по време на работа (пета
отделна директива по смисъла на член 16,
параграф 1 на директива 89/391/ЕЕС)
Директива на Съвета 92/59/ЕЕС от 29 юни
1992 г. за обща безопасност на продуктите
Решение на Съвета 92/481/ЕЕС от 22
септември 1992 г. относно приемането на
план за действие за обмен на служители от
държавните администрации на държавитечленки, които работят в областта на
прилагането на законодателството на
Общността, необходимо за създаването и
функционирането на вътрешния пазар
Регламент на Съвета № 2913/92 от 12
октомври 1992г. относно изготвяне на
митнически кодекс на Общността
Решение на Комисията от 23 декември
1992г. относно създаването на
консултативен комитет за координиране на
действията в областта на вътрешния пазар
Решение на Съвета от 22 юли 1993 г.

85/374/ЕЕС

89/391/ЕЕС

89/655/ЕЕС

95/63/ЕС

89/656/ЕЕС

90/270/ЕЕС

изм енение
(поправка)

OJ L 210 от 7.8.1985

(OJ L 307 от 12.11.1988)

OJ L 183 от 29.6.1989

(OJ L 275 от 5.10.1990)
(OJ L 347 от 28.11.1989)
OJ L 393 от 30.12.1989

OJ L 335 от 30.12.1995
(OJ L 59 от 6.3.1991)
(OJ L 335 от 30.12.1995)
(OJ L 79 от 29.3.1996)

OJ L 393 от 30.12.1989

(OJ L 59 от 6.3.1991)

OJ L 156 от 21.6.1990

(OJ L 171 от 4.7.1990)

92/59/ЕЕС

OJ L 228 от 11.8.1992

92/481/ЕЕС

OJ L 286 от 1.10.1992

(ЕЕС) № 2913/92

OJ L 302 от 19.10.1992

93/72/ЕЕС

OJ L 26 от 3.2.1993

93/465/ЕЕС

OJ L 220 от 30.8.1993

115

11

12

13

14

15

16

17

относно модулите, касаещи различните
фази на процедурите за оценяване на
съответствието и правилата за използване
и поставяне на СЕ маркировката за
съответствие, предназначени от своя
страна да бъдат използвани в директивите
за техническо хармонизиране
Регламент на Съвета № 339/93 от 8
февруари 1993 г. за контрол на
съответствието на внесените от трети
страни продукти с приложимите правила за
безопасност
Решение на Комисията от 28 юли 1993 г. за
изготвяне на списъка на продуктите,
предвиден в член 8 на Регламент на
Съвета № 339/93
Решение на Комисията от 12 юли 1995 г.
относно създаването на комитет от висши
държавни служители, отговарящи за
инспекцията на труда
Регламент на Съвета № 515/97 от 13 март
1997 г. за взаимопомощ и сътрудничество
между администрациите на държавитечленки с оглед осигуряване на правилното
и ефикасно прилагане на
законодателството в областта на
митниците и селското стопанство
Решение на Европейския парламент и
Съвета № 889/98/ЕС от 7 април 1998 г. с
което се изменя Решение на Съвета
92/481/ЕЕС относно приемането на план за
действие за обмен на служители от
държавните администрации на държавитечленки, които работят в областта на
прилагането на законодателството на
Общността, необходимо за създаването и
функционирането на вътрешния пазар
(програма Каролус)
Директива на Европейския парламент и
Съвета 98/34/ЕС от 22 юни 1998 г.
предвиждаща процедура за предоставяне
на информация относно стандартите и
техническите регламенти
Решение на Европейския парламент и
Съвета № 372/1999/ЕС от 8 февруари 1999
г. за приемане на програма за действие на
ниво Общност относно предотвратяване на
травми рамките на дейностите,
провеждани в областта на общественото
здравеопазване (1999-2003)

(OJ L 282 от 17.11.1993)

(ЕЕС) № 339/93

93/583/ЕЕС

95/319/ЕС

OJ L 40 от 17.2.1993

(OJ L 92 от 16.4.1993)
(OJ L 134 от 3.6.1993)
(OJ L 159 от 1.7.1993)
OJ L 279 от 12.11.1993

OJ L 188 от 9.8.1995

(OJ L 283 от 25.11.1995)

(ЕЕС) № 515/97

OJ L 82 от 22.3.1997

№ 889/98/ЕС

OJ L 126 от 28.4.1998

98/34/ЕС

OJ L 204 от 21.7.1998

№ 372/1999/ЕС

OJ L 46 от 20.2.1999

98/48/ЕС

OJ L 217 от 5.8.1998
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Допълнителна информация относно някои членове от Договора, учредяващ
Европейската общност
А. Предишна номерация на членовете от Договора за Европейската общност,
упоменати в настоящото ръководство

Член от Договора
10
28
30
95
133
137, 138
226
227
228
249
251
296

Предишен номер на съответния член от
Договора
5
30
36
100 А
113
118, 118 А
169
170
171
189
189 В
223

В. Откъси от някои от членовете от Договора за Европейската общност
Член 10

Член 28
Член 30

Държавите-членки взимат всички необходими общи или специфични мерки, за да
осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия договор или от
нормативните актове на институциите на Общността. Те улесняват Общността при
изпълнението на нейната мисия. Те се въздържат от приемането на каквито и да е било
мерки, които биха представлявали опасност за осъществяването на целите на настоящия
договор.
Количествените ограничения върху вноса, както и всякакви други мерки, имащи сходен
ефект са забранени между държавите-членки.
Разпоредбите на член 28 и член 29 не възпрепятстват забраната или ограниченията
върху вноса, износа или преминаването на стоки, които могат да бъдат оправдани
поради причини, свързани със защитата на обществения морал, със запазването на
обществения ред, с гарантиране на безопасността, със защитата на здравето и живота на
хората, с опазването на животинските и растителните видове, със защитата на
националните ценности, които имат художествена, историческа или археологическа
стойност или с опазването на стопанската и търговската собственост. Въпреки това тези
забрани или ограничения не трябва да представляват нито средство за произволна
дискриминация, нито прикрито ограничение в търговията между държавите-членки.
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Член 95

1. Чрез отклонение от член 94 и ако настоящият договор не предвижда друго, се
прилагат следните разпоредби с оглед постигане на целите, формулирани в член 14.
Съветът, който взима решения съгласно процедурата, упомената в член 251 и след
консултация с Икономическия и социален комитет, определя мерките, които трябва да
бъдат взети във връзка със сближаването на законите, нормативните актове и
административните разпоредбите на държавите-членки, които имат за цел създаването и
функционирането на вътрешния пазар.
2. Параграф 1 не се прилага по отношение на данъчните разпоредби, на разпоредбите
за свободно движение на хора и на разпоредбите, касаещи правата и интересите на
лицата, работещи на постоянен договор.
3. В предвидените в параграф 1 предложения, касаещи здравето, безопасността,
опазването на околната среда и защитата на потребителите, Комисията поставя като
основно изискване постигането на висока степен на защита, като взима под внимание
научно-техническото развитие. В рамките на тяхната респективна компетенция,
Европейският парламент и Съветът се стремят също да постигнат тази цел.
4. В случай, че след приемането от Съвета и от Комисията, на дадена мярка за
хармонизиране, някоя от държавите-членки прецени, че е необходимо да запази своите
национални разпоредби, които могат да бъдат оправдани със значимите изисквания,
упоменати в член 30 или които касаят опазването на околната среда или
обезопасяването на работното място, то тогава тази държава-членка е длъжна да
уведоми Комисията като изложи мотивите си за запазването на тези разпоредби.
5. Освен това, без изложеното в този параграф да бъде в противовес с параграф 4, в
случай, че след приемането от Съвета или от Комисията на мярка за хармонизиране,
дадена държава-членка прецени, че поради специфични за нея причини, възникнали
след приемането на мярката за хармонизиране, е необходимо въвеждането на
национални разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства и касаещи
опазването на околната среда или обезопасяването на работното място, то тогава тази
държава трябва уведоми Комисията за мерките, които предвижда, както и за причините
за тяхното приемане.
6. В срок от 6 месеца, след изпращането на нотификациите, упоменати в параграф 4 и
5, Комисията одобрява или отхвърля националните разпоредби, които са предмет на
тази нотификация, след като е проверила дали тези разпоредби представляват или не
средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение в търговията между
държавите-членки и след като е констатирала дали тези разпоредби не са пречка за
правилното функциониране на вътрешния пазар.
Ако Комисията не вземе решение в рамките на този срок, националните разпоредби,
упоменати в параграфи 4 и 5 се считат за приети.
Ако сложността на въпроса го налага и в отсъствие на риск за човешкото здраве,
Комисията може да уведоми въпросната държава-членка, че установения в настоящия
параграф срок може да бъде удължен с нов период, които може да достигне до 6 месеца.
7. В случай че при прилагането на параграф 6, дадена държава-членка е получила
правото да запази или въведе национални разпоредби, които са в противовес с мярката
за хармонизиране, Комисията трябва веднага да прецени дали е уместно да предложи
изменение на тази мярка.
8. Когато дадена държава-членка повдигне въпроса за наличието на специфичен
проблем, свързан с общественото здраве и възникнал в област, която вече е била
предмет на мерки за хармонизиране, то тогава тя информира Комисията, която от своя
страна преценавя дали е уместно да предложи подходящи мерки на Съвета.
9. При нарушаване на процедурата, предвидена в член 226 и в член 227, Комисията и
всяка една държава-членка могат да отнесат въпроса направо до Европейския съд, ако
преценят, че друга държава-членка злоупотребява с предоставените й съгласно
настоящия член правомощия.
10. Гореспоменатите мерки за хармонизиране включват, при подходящи случаи, защитна
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клауза, която дава правото на държавите-членки да вземат, поради една или повече
причини, които не са от икономически характер, временни мерки, подложени на
съответната процедура за контрол на Общността.

Член 226

Член 227

Ако Комисията прецени, че дадена държава-членка не е изпълнила своите задължения,
произтичащи от настоящия договор, то тогава тя изготвя аргументирано становище, след
като е предоставила на въпросната държава-членка възможността да изложи своите
възражения.
Ако въпросната държава не се съобрази с това становището в рамките на определения от
Комисията период, последната може да отнесе въпроса до Европейския съд.
Всяка една от държавите-членки може да сезира Европейския съд ако прецени, че друга
държава-членка не е изпълнила задълженията си по настоящия договор.
Преди дадена държава-членка да заведе дело срещу друга държава-членка, за която се
предполага, че не е изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, тя
трябва да отнесе въпроса до Комисията.
Комисията изготвя аргументирано становище, след като е предоставила възможност на
заинтересованите страни да изложат устно и писмено своите възражения.
Ако Комисията не е изготвила своята позиция в рамките на срок от три месеца, считано
от датата на подадената жалба, отсъствието на подобна позиция не възпрепятства
отнасянето на въпроса до Европейския съд.
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Член 228

1. В случай че Европейският съд признае, че дадена държава-членка не е изпълнила
някое от задълженията си, произтичащи от настоящия договор, то тогава тази държавачленка е длъжна да вземе мерките, предвидени в решението на Европейския съд.
2. Ако прецени, че въпросната държава-членка не е взела съответните мерки и след
като й е предоставила възможност да изложи своите възражения, Комисията изготвя
становище, в което уточнява кои точки от решението на Европейския съд не е спазила
гореспомената държава-членка.
Ако гореспомената държава-членка не е взела мерките, предвидени в решението на
Европейския съд в рамките на срок, определен от Комисията, последната може да отнесе
въпроса до Европейския съд. Европейският съд определя стойността на еднократната
предварително фиксирана сума или на глобата, която съответната държава-членка
трябва да заплати и която той счита за подходяща взимайки предвид обстоятелствата.
Ако Европейският съд приеме, че въпросната държава-членка не се е съобразила с
решението му, той може да я задължи да изплати еднократна предварително фиксирана
сума или глоба.
Тази процедура не е в противовес с разпоредбите на член 227.

Член 249

За да изпълнят своята мисия и в рамките на условията, предвидени в настоящия договор,
Европейският парламент съвместно със Съвета, Съвета и Комисията приемат регламенти
и директиви, взимат решения и изготвят препоръки и становища.
Регламентът има по-общо приложение. Всяка една негова част е задължителна и той се
прилага директно във всяка една държава-членка.
Директивата обвързва всички държави-членки, за които е предназначена, по отношение
на резултата, които трябва да бъде постигнат, като същевременно предоставя
възможност на компетентните национални органи да изберат начина и средствата за
постигане на този резултат.
Решението е задължително във всяка една негова част за държавите-членки, за които то
е предназначено.
Препоръките и становищата нямат обвързващ характер.
1. Когато в настоящия договор се упоменава настоящия член във връзка с приемането
на нормативни актове, се прилага представената по-долу процедура.
2. Комисията представя проект на нормативен акт на Европейския парламент и на
Съвета.
Съветът, взимайки решение с квалифицирано мнозинство и след като е получил
становището на Европейския парламент:
− одобрява всички направени изменения, които фигурират в становището на
Европейския парламент и приема изменения по този начин нормативен акт;
− приема предложения нормативен акт, в случай че Европейският парламент не е
предложил никакво изменение;
− изготвя обща позиция и я предава на Европейския парламент. В този случай
Съветът информира подробно Парламента за причините, които са го подтикнали да
изготви тази обща позиция. Комисията информира подробно Европейския парламент за
своята позиция.
Ако в срок от 3 месеца след предаването на общата позиция, Европейският парламент:
а) одобри общата позиция или не се произнесе по нея, въпросният нормативен акт се
счита за приет в съответствие с тази обща позиция;
б) отхвърли с абсолютно мнозинство общата позиция, то тогава предложеният
нормативен акт не се счита за приет;

Член 251
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в) предложи изменения към общата позиция, одобрени с абсолютно мнозинство на
членовете му, то тогава измененият текст се предоставя на Съвета и на Комисията, като
последната излиза със становище относно тези изменения.
3. Ако в срок от 3 месеца след получаването на измененията, направени от Европейския
парламент, Съветът приеме с квалифицирано мнозинство всички поправки,
нормативният акт се счита за приет под формата на изменената по този начин обща
позиция; Съветът взима обаче единодушно решение относно поправките, които са били
отхвърлени от Комисията. В случай че Съветът не одобри всички поправки,
председателят на Съвета, съвместно с председателя на Европейския парламент, свиква в
срок от шест седмици т. нар. помирителен комитет.
4. Помирителният комитет, който се състои от членовете на Съвета, или от техни
представители и от още толкова представители от Европейския парламент, има за задача
да постигне съгласие по общ проект, който трябва да бъде приет с квалифицирано
мнозинство (когато става дума за членовете на Съвета, или за техните представители), и
с мнозинство (когато става дума за представителите от Европейския парламент).
Комисията взима участие в дейността на помирителния комитет и поема инициативата да
направи всичко необходимо с оглед сближаване на позициите на Европейския парламент
и на Съвета. За да изпълни своите задължения, помирителният комитет разглежда
общата позиция, като взима под внимание предложените от Европейския парламент
измененията към нея.
5. Ако в срок от шест седмици след свикването му, помирителният комитет одобри общ
проект, Европейският парламент и Съвета разполагат от своя страна със срок от шест
седмици, считано от датата на одобряването, за да приемат от своя страна въпросния
нормативен акт в съответствие с общия проект, като това трябва да стане с абсолютно
мнозинство, когато се касае за Парламента и с квалифицирано мнозинство, когато става
дума за Съвета. Ако в рамките на определения срок липсва одобрение от страна на една
от тези две институции, предложеният нормативен акт не се счита за приет.
6. Когато помирителният комитет не приеме общ проект, предложеният нормативен акт
се счита за отхвърлен.
7. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета сроковете от три месеца и
от шест седмици, упоменати в настоящия член могат да бъдат удължени съответно с
един месец или с две седмици.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Допълнителни ръководни документи
І

Документи, свързани с
директивите от Нов подход

1

Ръководство за прилагането на
Директива на Съвета 73/23/ЕЕС
(електрически съоръжения,
предназначени за използване в
определени граници на
напрежението)
Становище на Комисията относно
документите, които тълкуват
Директива 89/106/ЕС (строителни
продукти)
Определяне на нотифицирани
органи в рамките на Директивата
за строителните продукти
Дефиниране на извършвания в
предприятията производствен
контрол в техническите
спецификации, които са
приложими по отношение на
строителните продукти

2

3
4

5

6
7
8
9

10

Строителните комплекти и
системите в рамките на
директивата за строителните
продукти
СЕ маркировката в рамките на
Директивата за строителните
продукти
Електромагнитна съвместимост –
ръководство за прилагането на
Директива 89/336/ЕЕС
Полезна информация относно
Машинната директива
Действащото законодателство на
Общността относно машините,
коментари във връзка с
Директива 98/37/ЕС
Лични предпазни средстваполезна информация относно
Директива 89/686/ЕЕС

Номер

Дата

Декември
1997

OJ C 62 от 28.2.1994

Език, на който е
публикуван
съответният
документ
англ., гр., дат., исп.,
итал., нем., порт.,
фин., фр., хол., швед.

англ., гр., дат., исп.,
итал., нем., порт., фр.,
хол.

Ръководен
документ А

Ноември
1995

англ.

Ръководен
документ В

Май 1995

англ.

Ръководен
документ С

Февруари
1997

англ.

Ръководен
документ D

Декември
1998

англ.

ISBN 92-828-0762-2

Декември
1997

англ., нем., фр.

ISBN 92-827-9200-5

1997

англ.

1999

англ., итал., исп., нем.,
фр.

1997

англ.

ISBN 92-827-9199-8
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11

12

13

14
15

ІІ
1
2
3
4
ІІІ
1

2

Ръководство за ясното
разграничаване между обхвата на
приложение на Директива
90/385/ЕЕС за активните
медицински изделия за
имплантиране, Директива
93/42/ЕЕС за медицинските
изделия и Директива 65/65/ЕЕС
за фармацевтичните продукти и
сходните директиви
Ръководство за внедряване на
система за бдителност по
отношение на медицинските
изделия
Ръководство за прилагане на
Директива 94/9/ЕС на
Европейския парламент и на
Съвета за съоръжения и системи
за защита, предназначени да
бъдат използвани в потенциално
експлозивна атмосфера
Коментари към директивата за
плавателни съдове за отдих
(94/25/ЕС)
Ръководство за прилагане на
процедурите за оценяване на
съответствието в рамките на
Директива 91/263/ЕЕС (крайни
далекосъобщителни устройства)

MEDDEV. 2.1/3изменение 5.1

Март 1998

англ.

MEDDEV. 2.12/1изменение 3

Март 1998

англ.

1999

англ.

Юни 1998

англ.

Ноември
1995

англ.

Проект за ръководни документи, свързани с
директивите от нов подход
Проект на ръководство за третирането на опасни
субстанции, влизащи в обхвата на Директивата за
строителните продукти
Проект на ръководство за степените и категориите,
установени в рамките на Директивата за строителните
продукти
Проект на ръководство за преходните разпоредби в
Директивата за строителните продукти
Проект на ръководство за съоръженията под налягане

Език, на който е изготвен
съответният документ
англ.

Документи, свързани с Нов
подход и Глобален подход като
цяло
Резолюция от 7 май 1985 относно нов
подход в областта на
хармонизирането на техническото
законодателство и стандартизацията
Резолюция на Съвета от 21 декември
1989 относно глобален подход в
областта на оценяване на
съответствието

Препратка към съответния брой
на Официалния бюлетин на
Европейската общност
OJ C 136 от 4.6.1985

Номер на
документа

англ.
англ.
англ.

OJ C 10 от 16.1.1990
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3

4

5

6

7

8

Становище на Комисията, адресирано
до Съвета, със заглавие “Глобален
подход в областта на сертификацията
и изпитванията – средства за
осигуряване на качеството на
промишлените продукти”
Становище на Социалния и
икономически комитет относно
проект на решение на Съвета за
модулите, касаещи различните фази
на процедурите за оценяване на
съответствието и правилата за
използване и поставяне на СЕ
маркировката за съответствие,
предназначени от своя страна да
бъдат използвани в директивите за
техническо хармонизиране
Позиция на Социалния и
икономически комитет относно
становището на Комисията със
заглавие “Глобален подход в
областта на сертификацията и
изпитванията – средства за
осигуряване на качеството на
промишлените продукти”, адресирано
до Съвета
Резолюция на Съвета от 16 юни 1994
относно задълбочаване на
административното сътрудничество,
свързано с въвеждането и
прилагането на законодателството на
Общността в рамките на вътрешния
пазар
Резолюция на Съвета от 8 юли 1996
относно сътрудничеството между
държавните администрации по
въпросите за прилагане на
законодателството в рамките на
вътрешния пазар
Доклад на Комисията от 13 май 1998,
до Съвета и Европейския парламент
за ефективността и отговорността в
европейската стандартизация в
рамките на Нов подход

СОМ(89) 209
окончателно

OJ C 267 от 19.10.1989

OJ C 112 от 7.5.1990

OJ C 112 от 7.5.1990

OJ C 179 от 1.7.1994

OJ C 224 от 1.8.1996

СОМ(1998) 291
окончателно

ІV

Официално одобрени документи,
свързани с Новия и Глобалния
подход

Номер

1

Методи за координиране на
процедурите за нотификация и
управление на нотифицираните
органи

Certif. 93/1изменение 3

Дата

Език, на който е
публикуван
съответният
документ
англ., нем., фр.
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2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

Рамка за сътрудничество и
координиране на действията между
нотифицираните органи, държавитечленки и Европейската комисия в
областта на директивите за
хармонизиране на ниво Общност,
основаващи се на принципите на
Новия и Глобалния подход
Спецификации, касаещи оценяването
на системата за определяне и
контрол на органите за оценяване на
съответствието в рамките на
споразуменията за взаимно
признаване, сключени между
държави-членки на Европейския съюз
и някои трети страни
Процедура за определяне на
органите за оценяване на
съответствието в рамките на
споразуменията за взаимно
признаване, сключени с трети страни
Фактори, които трябва да бъдат
отчетени с оглед уточняване на
значението на СЕ маркировката
Правилник за ефикасната работа на
системата на нотифицираните органи
Акредитация и политика на
Общността относно оценяване на
съответствието
Стандарти от серията EN 45000 и
процедури за оценяване на
съответствието съгласно Глобалния
подход
Маркировка за съответствие и надзор
на пазара
Стандарти от серията EN 45000,
акредитация и нотификация на
нотифицирани органи
Настояща ситуация, свързана с
акредитацията и стандартите от
серия EN 45000
Списък на председателите и на
техническите секретариати,
отговарящи за групите на
нотифицираните органи
Прилагане на Споразуменията за
взаимно признаване на резултатите
от оценяване на съответствието и на
Европейските протоколи за
оценяване на съответствието (PECA)
Европейски протоколи за оценяване
на съответствието (PECA)

Certif. 94/6изменение 6

20.2.1998

англ., фр.

Certif. 96/1

26.6.1996

англ., нем., фр.

Certif. 96/3изменение 4

6.10.1998

англ., фр.

Certif. 96/4

5.11.1996

англ., нем., фр.

Certif. 97/1изменение 3
Certif. 97/4изменение 2

17.7.1998

англ., нем., фр.

15.12.1997

англ., нем., фр.

Certif. 97/5изменение 1

24.3.1998

англ., нем., фр.

Certif. 98/2

30.1.1998

англ., нем., фр.

Certif. 98/4

25.3.1998

англ., нем., фр.

Certif. 98/5

11.5.1998

англ.

Certif. 98/6

1.9.1998

фр.

Certif. 98/7

24.7.1998

англ., нем., фр.

Certif. 98/8

10.8.1998

англ., нем., фр.
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V

Други полезни документи

Номер

Дата

1

Общи стандарти за предприятията

ISBN 92-8268110-6

1994

2

Коментар на Директива 83/189/ЕЕС –
Ръководство за процедурата за
предоставяне на информация
относно стандартите и техническите
регламенти

ISBN 92-8282785-2

1998

Език, на който е
публикуван
съответният
документ
англ., гр., дат., исп.,
итал., нем., порт., фр.,
хол.,
англ., фр., нем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Контактни звена към Комисията
І

Директиви от Нов подход

1.

Нисковолтови съоръжения
(73/23/ЕЕС, изменена с 93/68/ЕЕС)
Обикновени съдове под налягане
(87/404/ЕЕС, изменена с 90/488/ЕЕС и
93/68/ЕЕС)
Безопасност на играчките
(88/378/ЕЕС, изменена с 93/68/ЕЕС)
Строителни продукти (89/106/ЕЕС,
изменена с 93/68/ЕЕС)
Електромагнитна съвместимост
(89/336/ЕЕС, изменена с 92/31/ЕЕС и
93/68/ЕЕС)
Машини (98/37/ЕС, изменена с
98/79/ЕС)
Лични предпазни средства
(89/686/ЕЕС, изменена с 93/68/ЕЕС,
93/95/ЕЕС и 96/58/ЕС)
Неавтоматични везни (90/384/ЕЕС,
изменена с 93/68/ЕЕС)
Активни медицински изделия за
имплантиране (90/385/ЕЕС, изменена
с 93/42/ЕЕС и 93/68/ЕЕС)
Газови уреди (90/396/ЕЕС, изменена с
93/68/ЕЕС)
Бойлери за топла вода (92/42/ЕЕС,
изменена с 93/68/ЕЕС)
Взривни вещества за граждански
цели (93/15/ЕЕС)
Медицински изделия (93/42/ЕЕС,
изменена с 98/79/ЕС)
Потенциално експлозивна атмосфера
(94/9/ЕС)
Плавателни съдове за отдих
(94/25/ЕС)
Асансьори (95/16/ЕС)
Уреди за замразяване (96/57/ЕС)
Съоръжения под налягане (97/23/ЕС)
Крайни далекосъобщителни
устройства (98/13/ЕС)
Медицински изделия за диагностика
in vitro (98/79/ЕС)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20

Главна дирекция
на Европейската
комисия, която
отговаря за
съответната
директива
Предприятия

Звено

Номер на факс
32 2 29 -

G3

66273

Предприятия

G4

66273

Предприятия

E5

66273

Предприятия

G5

61065

Предприятия

G3

66273

Предприятия

G3

66273

Предприятия

G3

66273

Предприятия

G4

66273

Предприятия

G4

66273

Предприятия

G4

66273

Енергетика

C2

64254

Предприятия

E3

50281

Предприятия

G4

66273

Предприятия

G3

66273

Предприятия

E6

67014

Предприятия
Енергетика
Предприятия
Предприятия

G3
C1
G4
G3

66273
66283
66273
94157

Предприятия

G4

66273
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21

Радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства
(99/5/ЕС)

Предприятия

G3

94157

ІІ

Директиви, които се основават на
принципите на Новия и
Глобалния подход, но които не
предвиждат поставянето на СЕ
маркировка

Звено

Номер на факс
32 2 29 -

1

Опаковки и отпадъци от тях
(94/62/ЕС)
Трансевропейски високоскоростни
железопътни системи (96/48/ЕС)
Морско оборудване (96/98/ЕС)

Главна дирекция
на Европейската
комисия, която
отговаря за
съответната
директива
Околна среда

Е3

91068

Предприятия

Е6

56851

Транспорт

D3

69066

Главна дирекция
на Европейската
комисия, която
отговаря за
съответната
директива
Предприятия

Звено

Номер на факс
32 2 29 -

G4

66273

Предприятия

Е6

56851

Предприятия

Е1

91925

Околна среда

D3

69554

Главна дирекция
на Европейската
комисия, която
отговаря за
съответната
директива
Вътрешен пазар

Звено

Номер на факс
32 2 29 -

D1

93088

2
3
ІІІ

Предложения за директиви,
които се основават на
принципите на Новия или
Глобалния подход

1

Изделия от скъпоценни метали [СОМ
(93) 322 окончателно, изменено с
СОМ (94) 267 окончателно]
Въжени линии, предназначени за
превоз на хора [СОМ (93) 646
окончателно]
Маркиране на опаковки [СОМ (96)
191 окончателно]
Шумови емисии [СОМ (1998) 46
окончателно]

2
3
4
ІV

Други законодателни текстове на
Общността, които са упоменати в
настоящото ръководство

1

Директива за отговорност за
продуктите (85/374/ЕЕС)
Директива за обща безопасност на
продуктите (92/59/ЕЕС)

2
3

4

Решение относно модулите, касаещи
различните фази на процедурите за
оценяване на съответствието и
правилата за използване и поставяне
на СЕ маркировката за съответствие
(93/465/ЕЕС)
Регламент на Съвета № 339/93 от 8
февруари 1993 г. за контрол на

Здравеопазване и
защита на
потребителите
Предприятия

A4

91858

G1

53877

Вътрешен пазар

D2

54351
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5
6

7

съответствието на внесените от трети
страни продукти с приложимите
правила за безопасност
Решение на Комисията относно
Регламент (ЕЕС) № 339/93
Директива на Съвета за минималните
изисквания за безопасен и
здравословен труд на работното
място (89/391/ЕЕС, 89/655/ЕЕС,
изменени с директиви 89/656/ЕЕС,
90/270/ЕЕС и 95/63/ЕС)
Директива, предвиждаща процедура
за предоставяне на информация
относно стандартите и техническите
регламенти (98/34/ЕС, изменена с
Директива 98/48/ЕС)
 в частта й, касаеща техническите
регламенти
 в частта й, касаеща стандартите

V

Хоризонтални въпроси, свързани
с директивите от Нов подход

1

Процедури за оценяване на
съответствието, нотифицирани
органи (в това число и актуализирани
списъци на нотифицираните органи),
СЕ маркировка, надзор на пазара
Стандартизация

2

Вътрешен пазар

D2

54351

Заетост и социална
политика

D6

34259



предприятия

G2

91675



предприятия

F2

60851

Главна дирекция
на Европейската
комисия, която
отговаря за
съответната
директива
Предприятия

Звено

Номер на факс
32 2 29 -

G1

53877

Предприятия

G2

91675
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Полезни адреси в ИНТЕРНЕТ.
Документи и публикации на ГД III
http://europa.eu.int/comm/dg03/public.htm
Справка за хармонизираните стандарти, включени в рамките на директивите от Нов подход
http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html
(възможен достъп и чрез http://www.NewApproach.org)
Европейска стандартизация, следваща принципите на Новия подход в европейския
вътрешен пазар - достъп до европейските стандарти и до дейностите по стандартизация
http://www.NewApproach.org
ИНТЕРНЕТ адрес достъпен единствено за предприятия и учреждения
http://europa.eu.int/business/en/topics/standards/index.html
Директива 98/13/ЕС
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dg3/tcam/info/data/inforce.htm
Директива 1999/5/ЕС
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dg3/tcam/info/data/proposed.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Продукти, които влизат в обхвата на директивите от Нов подход
Във всяка една директива от Нов подход са изброени продуктите, които влизат в нейния обхват
на приложение. Настоящото приложение не може да бъде считано за изчерпателен списък на
всички продукти, обхванати от съответната директива и не взима предвид факта, че някои от
директивите изключват от обхвата си определенипродукти независимо от това, че те отговарят
на използваните в тях дефиниции.
I.
1

Директиви от Нов
подход
Нисковолтови
съоръжения

2

Обикновени съдове
под налягане

3

Играчки

4

Строителни продукти

5

Електромагнитна
съвместимост

6

Машини

Продукти, които влизат в обхвата на съответната директива от
Нов подход
Електрически
Електрически съоръжения, които са
съоръжения
предназначени за използване при променливо
напрежение от 50 V до 1000 V и
постоянно напрежение от 75 V до 1500 V
Заварени съдове
Заварени съдове, които са произвеждани
серийно, работят с вътрешно налягане над 0,05
МРа и са предназначени за съхраняване на
въздух или азот, но не са подложени на
нагряване с открит пламък
Продукти или
Продукти или материали, явно предназначени за
материали
игра от деца на възраст до 14 години
Продукти
Продукти, които са произведени и
предназначени за постоянно вграждане в
строителни обекти (т.е. сгради и строителни
обекти,)
Устройства
Електрически и електронни устройства,
включително оборудване и инсталации,
съдържащи електрически и/или електронни
компоненти, които могат да бъдат източник на
електромагнитни смущения или чието
функциониране може да бъде повлияно от
подобни смущения
Машини
• Съвкупност от свързани помежду си части
или възли, от които поне една се движи, със
задвижващи механизми и/или управляващи и
силови вериги, съчетани помежду си за
конкретно предназначение, особено за
преработка, обработка, преместване или
опаковане на материали
• Съвкупност от машини, които са
разположени и управлявани, така че да
функционират като едно цяло с оглед на
постигането на краен резултат
• Взаимозаменяемо съоръжение, променящо
функцията на дадена машина, което е
пуснато на пазара с цел да бъде монтирано
от оператор към машина или серия от
машини, или към механизмите за
задвижване, при условие че това
съоръжение не е резервна част или
инструмент
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Защитни елементи

7

Лични предпазни
средства

Устройства или
средства

Съвкупност от
устройства или
средства
Предпазни
устройства или
средства
Заменяеми съставни
части
8

Неавтоматични везни

Средства за
измерване

9

Активни медицински
изделия за
имплантиране

10

Газови уреди

Инструменти,
апарати, уреди,
материали и други
артикули,
използвани
самостоятелно или в
комбинация (в това
число и
принадлежностите и
софтуерът,
необходими за
правилното им
приложение)
Уреди

Устройства

Несменяеми съоръжения, пуснати отделно на
пазара и използвани за осигуряване на
безопасност, чийто отказ или неправилно
действие могат да застрашат безопасността или
здравето на изложените на тяхното действие
лица
Устройства или средства, предназначени да
бъдат носени или държани от едно лице, за да го
предпазват от една или повече възможни
опасности, застрашаващи неговото здраве и
безопасност
Съвкупност от устройства или средства, взаимно
свързани от производителя, с цел да предпазват
едно лице от една или множество опасности,
които могат да се проявяват едновременно
Устройства или средства, свързани неделимо или
делимо с лично средство без защитна функция,
използвано от лицето за извършване на
определена дейност
Съставни части на едно ЛПС, които са основни за
неговото правилно функциониране и които се
използват единствено за това ЛПС.
Средства за измерване на масата на едно тяло
чрез използване на действието на силата на
теглото на това тяло, или средства за
определяне на други свързани с масата
величини, количества, параметри или
характеристики, и които изискват намесата на
обслужващо лице по време на измерването
Медицински изделия, предназначени от
производителя да бъдат използвани по
отношение човешки същества за определени
цели (напр. диагноза, превенция, наблюдение,
лечение или облекчаване на заболяване); чието
функциониране се нуждае от външен източник
на енергия; които са предназначени да бъдат
напълно или частично имплантирани в
човешкото тяло чрез хирургическа интервенция
или терапевтично, или които чрез медицинска
намеса трябва да бъдат поставени в естествен
отвор и които са предназначени да останат там и
след интервенцията
Уреди, предназначени за готвене, отопление,
производство на топла вода, замразяване,
осветление и миене, захранвани с газообразни
горива и имащи, при необходимост, нормална
температура на водата, която не надвишава
1050С, или горелки с принудително подаване на
въздух и отоплителни тела, оборудвани с
подобни горелки
Устройства за безопасност, контрол и регулиране
и сглобени единици, различни от горелките с
принудително подаване на въздух и
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11

Бойлери за топла вода

Комбинирани части,
състоящи се от
корпус на бойлер и
горелка
Уреди

12

Взривни вещества за
граждански цели

Материали и
предмети

13

Медицински изделия

Инструменти,
апарати, уреди,
материали и други
продукти,
използвани
самостоятелно или в
комбинация (в това
число и софтуерът,
необходим за
правилното им
функциониране)
Принадлежности

14

Потенциално
експлозивна
атмосфера

Съоръжения

Системи за защита

отоплителните тела, оборудвани с такива
горелки, които се предлагат самостоятелно за
продажба и които са предназначени за
вграждане във или сглобяване на газов уред
Комбинирани части с номинална мощност равна
или надвишаваща 4 кW и равна или по-малка от
400 кW, захранвани с течно или газообразно
гориво и предназначени да загряват водата с
отделената при горенето топлината
корпуси на бойлер, които трябва да бъдат
снабдени с горелка или горелки, специално
проектирани, за да бъдат пригодени за корпуса
на бойлера
Материали и предмети, считани за експлозиви в
Рекомендациите на Обединените нации за
транспортиране на опасни стоки и попадащи в
Клас 1 на тези рекомендации
Изделия, предназначени от производителя за
използване по отношение на човешки същества
за определени цели (напр. диагноза, превенция,
наблюдение, лечение или облекчаване на
заболяване) и чието основно действие в или
върху човешкото тяло не се постига посредством
фармакологични, имунологични или
метаболични средства

Артикули, които въпреки, че не са медицински
изделия са специално предназначени от
производителя да бъдат използвани заедно с
дадено медицинско изделие, което би позволило
използването на последното в съответствие с
намеренията на неговия производител
Машини, апарати, стационарни или мобилни
устройства, техните управляващи компоненти
(части, които са от съществено значение за
безопасното функциониране на съоръженията и
на системите за защита, които обаче не могат да
функционират самостоятелно) инструменти и
системи за откриване или за предпазване,
предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера (атмосфера, която може
да стане взривоопасна поради локални или
оперативни условия), които отделно или заедно
са предназначени за генериране, пренасяне,
съхраняване, измерване, регулиране и
преобразуване на енергия и за обработване на
материали и които са в състояние да
предизвикат експлозия чрез техни собствени
източници на запалване
Устройства, предназначени за използване в
потенциално експлозивна атмосфера, чиято
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15

Плавателни съдове за
отдих

Защитни устройства,
устройства за
управление и
регулиране
Плавателни съдове

Частично завършени
плавателни съдове
Елементи или части
от оборудването
16

Асансьори

17

Хладилни уреди

18

Съоръжения под
налягане

Устройства

Предпазни
устройства
Хладилници, уреди
за съхраняване на
замразени
хранителни
продукти,
замразители и
комбинации между
тях, предназначени
за домакинството
∗
Съдове

Тръбопроводи*
Устройства за
безопасност*
Устройства под
налягане*
Функционални
групи*
∗

функция е незабавното спиране на експлозия
и/или ограничаване на зоната, засегната от
експлозията
Устройства, предназначени за употреба извън
потенциално експлозивна атмосфера, но
необходими или допринасящи за безопасната
работа на съоръженията и системите за защита
Плавателни съдове, чиято дължина на корпуса,
измервана в съответствие с приложимите
хармонизирани стандарти, е в границите между
2,5 и 24 метра
Плавателни съдове, съставени от корпус и/или от
компоненти
Елементи или части, които са упоменати в
Приложение II на директивата, когато са
отделно и когато са инсталирани
Устройства, които обслужват определени нива на
сгради и съоръжения чрез кабина, движеща се
по твърди направляващи елементи, наклонени
под ъгъл, по-голям от 15 градуса спрямо
хоризонталата, или по определена траектория
без твърди направляващи елементи, и които са
предназначена за превоз на хора и/или, на
товари, при условие че кабината е лесно
достъпна
Устройства, които са използвани в асансьорите и
са представени в Приложение IV на директивата

Затворени конструкции, проектирани и
предназначени за съхраняване на флуиди под
налягане, включително директно свързаните към
нея приспособления, до точката за
присъединяването й с други съоръжения
Свързани помежду си тръбни елементи, които са
предназначени за пренос на флуиди и които са
неразделна част от система под налягане
Устройства, предназначени да предпазят
съоръжението от превишаване на налягането
над допустимата стойност
Елементи с технологична функция, затворената
конструкция на които е подложена на налягане
Съвкупност от съоръжения под налягане,
свързани от производителя и функциониращи

При условие, че максимално допустимото налягане надвишава 0,05 мегапаскала (МРа).
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19

Крайни
далекосъобщителни
устройства

Устройства

20

Медицински изделия
за диагностика in vitro

Инструменти,
апарати, уреди,
материали и други
продукти,
използвани
самостоятелно или в
комбинация (в това
число и софтуерът,
необходим за
правилното им
функциониране)

Принадлежности
21

Радиосъоръжения и
крайни
далекосъобщителни
устройства

Крайни
далекосъобщителни
устройства
Радиосъоръжения

II

1.

2.

Директиви,
основаващи се на
принципите на
Новия или на
Глобалния подход
Опаковки и отпадъци
от тях

Трансевропейски

като едно цяло
Устройства, които са предназначени да бъдат
свързани с обществената далекосъобщителна
мрежа, за да предават, обработват и приемат
данни и които могат да бъдат използвани, или
само за излъчване, или за излъчване и
приемане, или само за приемане на
радиосигнали чрез сателити или други
локализирани в космоса системи
Изделия, които са предназначени от
производителя да бъдат използвани по
отношение на човешки същества за определени
цели (диагноза, превенция, наблюдение,
лечение или облекчаване на заболяване); чието
основно предвиждано действие в или върху
човешкото тяло не се постига чрез
фармакологични, имунологични или
метаболични средства; които биват реагент,
продукт-реагент, устройство за калибриране,
контролно устройство, набор от инструменти,
инструмент, апарат, оборудване или система,
които се използват самостоятелно или в
комбинация, и са предназначени от
производителя да бъдат използвани in vitro при
изследване на проби, взети от човешкото тяло с
оглед получаване на информация
Артикули, специално предназначени от
производителя да бъдат използванит заедно с
изделия за диагностика in vitro
Продукти позволяващи осъществяване на
съобщение, или елементи на даден продукт,
предназначени за пряко или непряко свързване
по какъвто и да е начин към интерфейсите на
обществените далекосъобщителни мрежи
Продукти или части от продукт за осъществяване
на съобщение чрез излъчване и/или приемане на
радиовълни, използвайки спектъра, определен за
земни или космически радиосъобщения.

Продукти, които по принцип влизат в обхвата на съответната
директива

Продукти

Подсистеми

Продукти, произведени от всякакъв род
материали, използвани за държане и съхранение
на определени стоки (от суровини до крайни
продукти), позволяващи транспортирането на
тези стоки, доставката им от производителя до
крайния потребител или ползвател и търговското
им представянето; както и отпадъци от тези
продукти
Трансевропейската високоскоростна
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високоскоростни
железопътни системи

3.

Морско оборудване

Компоненти за
взаимосъвместимост
на
високоскоростните
железопътни
системи
Оборудване

железопътна система е подразделена на 8
подсистеми.
• структурни подсистеми:
инфраструктури, енергия, контролни и
управляващи механизми и сигнализация,
подвижен състав
•
функционални подсистеми:
поддръжка, околна среда, експлоатация
Елементарни компоненти, групи от компоненти,
функционални групи или под-групи, свързани
или предназначени да бъдат свързани в
подсистема, от която зависи пряко или косвено
взаимосъвместимостта на трансевропейските
високоскоростни железопътни системи
Оборудване, изброено в приложенията към
директивата, което или е поставено на борда на
кораба, за да бъде използвано в съотвествие с
международните разпоредби, или е поставено
доброволно на борда на кораба с цел употреба и
което, съгласно международните конвенции,
резолюции, циркулярни писма и стандарти за
изпитване, трябва да бъде одобрено от
администрацията на държавата, под чиито флаг
плава корабът
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Съдържание на процедурите за оценяване на съответствието
Решение 93/465/ЕЕС на Съвета установява т. нар. модули за оценяване на съответствието. Тези
модули са представени по-детайлно във всяка една от директивите. Настоящото приложение има
за цел да представи по-общо отговорностите на производителя и на нотифицирания орган, както
и задълженията, чието изпълнение производителят може да възложи на своя упълномощен
представител. Въпреки това, в процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в
отделните директиви има различия, които не са взети под внимание в настоящото приложение.
От друга страна задълженията на вносителя или на лицето, отговорно за пускането на продукта
на пазара са подробно представени в глава 3, точка 3,3 на настоящото ръководство.
Модул

Производител

A

•
Изготвя техническа
документация,
обхващаща
проектирането,
производството
и
функционирането
на
продукта
•
Взима всички
необходими мерки, за да
може методът на
производство да гарантира
съответствието на
произведените продукти с
техническата документация и
с приложимите изисквания
(т.е. прилага система по
качество)
Освен задълженията,
предвидени в модул А:
•
извършва или
нарежда да бъдат извършени
едно или повече изпитвания
на всеки един произведен
продукт
•
избира нотифициран
орган, които да отговаря за
извършването на
изпитванията

A1

Производител или неговия
упълномощен
представител
• Осигурява и
декларира, че продуктите
отговарят на изискванията
•
Поставя СЕ
маркировка върху всеки
продукт
•
Изготвя писмена
декларация за съответствие
•
Съхранява копие от
декларацията за съответствие
и техническата документация,
които, при необходимост,
предоставя на органите за
надзор

Нотифициран орган

Освен задълженията,
предвидени в модул А:
•
поставя
идентификационния номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката, в случай че
нотифицираният орган е взел
участие при оценяване на
съответствието по време на
фазата на производство

•
Контролира
изпитванията, извършени от
производителя
•
В случай че
участва в оценяването на
съответствието по време на
фазата на производство,
следи за поставянето на
своя идентификационен
номер
•
Съхранява досие, в
което е събрана цялата
необходима информация
•
Предоставя (при
поискване) необходимата
информация на други
нотифицирани органи
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А2

Виж модул А:
• изисква да бъдат
извършени случайни
проверки на продукта

Освен задълженията,
предвидени в модул А:
• поставя
идентификационния номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката

•
Извършва или
разпорежда да бъдат
извършени случайни
проверки на продукта и с
тази цел взима образци от
готовите продукти
•
Контролира
поставянето на своя
идентификационен номер
•
Съхранява досие, в
което е събрана
необходимата информация
•
Предоставя (при
поискване) необходимата
информация на други
нотифицирани органи
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B

C

С1
С2

•
Изготвя техническа
документация, съдържаща
информация относно
проектирането,
производството и
функционирането на
продукта

• Изисква да бъде
приложена процедурата “ЕС
изследване на типа”
• Предоставя на
разположение на един или
повече нотифицирани органи
образец (образци) от
съответната продукцията
• Информира
нотифицирания орган за
всички изменения на
одобрения продукт
• Съхранява техническата
документация и по-специално
копие от сертификата за
изследване на типа, което при
необходимост предоставя на
органите за надзор

• Взима всички
необходими мерки, за да
може методът на
производство да гарантира
съответствието на
произведените продукти с
типа, описан в сертификата
за изследване на типа и с
приложимите изисквания
(т.е. производителят прилага
система по качество в
рамките, на която изготвя
необходимата документация)

• Осигурява и декларира,
че продуктите са в
съответствие с типа, описан в
сертификата за изследване на
типа и че отговарят на
приложимите към тях
изисквания
• Поставя СЕ маркировка
върху всеки един продукт
• Изготвя декларация за
съответствие
•
Съхранява
необходимата техническа
информация и копие от
декларацията за
съответствие, които при
необходимост предоставя на
органите за надзор
Виж модул С и А1
Виж модул С и А2

Виж модул С и А1
Виж модул С и А2

•
Уверява се, като
извършва или нарежда да
бъдат извършени
изследвания и изпитвания,
че образецът(образците)
отговаря(т) на приложимите
изисквания и е (са)
произведен(и) в
съответствие с техническата
документация
•
Издава сертификат
за изследване на типа
•
Съхранява копие от
сертификата за изследване
на типа и досие, в което е
събрана необходимата
техническа информация
•
Предоставя (при
поискване) на други
нотифицирани органи
необходимата информация
относно сертификатите за
изследване на типа

Виж модул А1
Виж модул А2
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D

D1

• Прилага одобрена
система по качеството при
производството и контрола,
както и при извършването на
изпитванията на крайните
продукти, което предполага
изготвянето на техническа
документация (т.е.
необходимата информация
за съответната категория
продукти; документацията за
системата по качество и за
нейното изменение;
техническата документация
за одобрения тип; копие от
сертификата за изследване
на типа, както и решенията и
докладите на
нотифицирания орган)
• Изисква оценяване на
системата по качество за
съответните продукти
• Осигурява и
декларира, че продукти са в
съответствие със
сертификата за изследване
на типа и отговарят на
приложимите към тях
изисквания
• Поема отговорността
да изпълнява задълженията,
произтичащи от
поддържането на адекватна
и ефикасна одобрена
система по качество
• Оказва съдействие на
нотифицираните органи при
извършването на надзора
• Съхранява, с оглед
предоставяне на
нотифицираните органи,
документацията за системата
по качество, данните за
всяко евентуално изменение
на системата по качество,
както и решенията и
докладите на
нотифицирания орган
• Изготвя техническа
документация, съдържаща
информация относно
проектирането,
производството и

• Поставя СЕ маркировка
върху всеки продукт
• Поставя
идентификационния номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката
• Изготвя декларация за
съответствие
• Информира
нотифицирания орган за
всяко предвиждано
изменение на системата по
качество
• Съхранява копие от
декларацията за съответствие
с оглед предоставянето й на
органите за надзор

•
Оценява системата
по качество, за да установи
до каква степен тя отговаря
на действащите изисквания
и взима необходимите
решения
•
Контролира
поставянето на своя
идентификационен номер
•
Подлага
производителя на надзор,
посредством извършването
на периодични и внезапни
проверки
•
Съхранява досие, в
което е събрана
необходимата техническа
информация
•
Предоставя (при
поискване) на други
нотифицирани органи
необходимата информация
относно издадените и
оттеглените одобрения на
системата по качество

Виж модул D

Виж модул D
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E

E1

функционирането на
продукта
• Прилага одобрена
система по качество, при
производството и контрола,
както и при изпитването на
крайните продукти, което от
своя страна налага
изготвянето на техническа
документация (т.е.
необходимата информация
за съответната категория
продукти; документацията за
системата по качество и за
нейното изменение, както и
решенията и докладите на
нотифицирания орган)
• Изисква оценяване на
системата по качество за
съответните продукти
• Осигурява и
декларира, че продуктите
отговарят на приложимите
към тях изисквания
• Поема отговорността
да изпълнява задълженията,
произтичащи от
поддържането на ефикасна и
адекватна одобрена система
по качество
• Оказва съдействие на
нотифицираните органи при
извършването на надзора
• Съхранява, с цел
предоставяне на органите за
надзор, документацията за
системата по качество,
данните за всяко евентуално
изменение на системата по
качество, както и решенията
и докладите на
нотифицирания орган
Виж модул D, но
производителят трябва да
приложи одобрена система
по качеството по отношение
на контрола и изпитването
на крайните продукти
Виж модул D1, но
производителят трябва да
приложи одобрена система
по качеството по отношение
на контрола и изпитването

Виж модул D

Виж модул D

Виж модул D

Виж модул D
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F

на крайните продукти
•
Взима всички
необходими мерки, за да
може методът на
производство да гарантира
съответствието на
продуктите с типа, описан в
сертификата за изследване
на типа и с приложимите към
него изисквания (т.е.
прилага система по качество
в рамките, на която изготвя
необходимата документация)
В случай на статистическа
проверка:
•
Представя продуктите
си под формата на
еднородни партиди от
продукти и взима всички
необходими мерки, за да
може методът на
производство да гарантира
еднородността на всяка
произведена партида

F1

•
Изготвя техническа
документация, съдържаща
информация относно
проектирането,
производството и
функционирането на
продукта
•
Взима всички
необходими мерки, за да
може методът на
производство да гарантира
съответствие на продуктите с
приложимите към тях
изискванията (т.е. прилага
система по качество)
В случай на статистическа
проверка:
•
Представя продуктите
си под формата на

• Изисква удостоверяване
на съответствието
• Контролира
и
удостоверява, че продуктите
съответстват на типа, описан
в сертификата за изследване
на типа и отговарят на
приложимите
към
тях
изисквания
• Поставя СЕ маркировка
върху всеки продукт
• Поставя
идентификационен номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката
• Изготвя декларация за
съответствие
• Съхранява необходимата
техническа информация
(например сертификата за
съответствие, издаден от
нотифицирания орган) и
копие от декларацията за
съответствие, които при
необходимост предоставя на
органите за надзор

• Изисква удостоверяване
на съответствието
• Контролира и
удостоверява, че продуктите
отговарят на приложимите
към тях изисквания
• Поставя СЕ маркировка
върху всеки продукт
• Поставя
идентификационния номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката
• Изготвя декларация за
съответствие
• Съхранява копие от
декларацията за
съответствие, техническата
документация и сертификата
за съответствие, които
предоставя при необходимост

•
Извършва
подходящи изследвания или
изпитвания, за да провери
съответствието на продукта
с приложимите към него
изисквания,
посредством
контрол и изпитване на
всеки един продукт, или
посредством
контрол
и
изпитване на извадка на
статистически принцип от
всяка една партида
•
Контролира
поставянето своя
идентификационен номер
•
Издава сертификат
за съответствие за
извършените изпитвания
•
Ако дадена
партида от продукти бъде
отхвърлена прави всичко
необходимо, за да
предотврати пускането на
тази партида на пазара
•
Съхранява досие, в
което се съдържа
необходимата техническа
информация
•
Предоставя (при
поискване) необходимата
техническа информация на
други нотифицирани органи
Виж модул F
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еднородна партида и взима
всички необходими мерки, за
да може методът на
производство да гарантира
еднородността на всяка
произведена партида

на органите за надзор.
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G

• Изготвя техническа
документация, съдържаща
информация относно
проектирането,
производството и
функционирането на
продукта
• Осигурява и
декларира, че въпросния
продукт е в съответствие с
приложимите към него
изисквания

• Изисква удостоверяване
на съответствието
• Поставя СЕ маркировка
върху всеки продукт
• Поставя
идентификационния номер на
нотифицирания орган след СЕ
маркировката
• Изготвя декларация за
съответствие
• Съхранява копие от
декларацията за съответствие
и техническата документация,
които при необходимост
предоставя на органите за
надзор.

H

• Прилага одобрена
система по качеството при
проектирането,
производството и контрола,
а също и при изпитванията
на крайните продукти, което
от своя страна налага
изготвянето на техническа
документация (т.е.
необходимата информация
за съответната категория
продукти, документацията за
системата по качество и за
нейното изменение, както и
решенията и докладите на
нотифицирания орган)
• Изисква оценяване на
системата по качество за
съответните продукти
• Осигурява и
декларира, че продуктите
отговарят на приложимите
към тях изисквания
• Поема отговорността
да изпълнява задълженията,
произтичащи от
поддържането на адекватна
и ефикасна система по
качество
• Оказва съдействие на
нотифицираните органи при
извършването на надзора
• Съхранява, с цел

Виж модул D

•
Изследва
съответния продукт и
извършва подходящи
изпитвания, за да провери
съответствието му с
приложимите към него
изисквания
•
Контролира
поставянето на своя
идентификационен номер
•
Съхранява досие, в
което е събрана
необходимата информация
•
Издава сертификат
за съответствие за
извършените изпитвания
•
Предоставя (при
поискване) необходимата
информация на други
нотифицирани органи
Виж модул D
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H1

предоставяне на органите за
надзор, документацията за
системата по качество,
данните за всяко изменение
на системата по качество,
както и решенията и
докладите на
нотифицирания орган
Освен предвидените в модул
Н задължения :
• подава заявление за
изследване на проекта
• информира
нотифицирания орган за
всяко едно изменение на
одобрения проект

Виж модул D

Освен предвидените в
модул D задължения:
• разглежда
подаденото до него
заявление
• издава сертификат
за изследване на проекта,
ако той съответства на
приложимите към него
изисквания
• съхранява досие, в
което се съдържат
сертификатите за
изследване на проекта и
одобренията на проекта
• предоставя (при
поискване) на други
нотифицирани органи
информация относно
сертификатите за
изследването на проекта и
одобренията на проекта
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