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ANNEX 2 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета 

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и 

услуги 

{SWD(2015) 264 final} 

{SWD(2015) 265 final} 

{SWD(2015) 266 final}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО – ПРОДУКТИ  

Вътрешен производствен контрол 

1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, 

чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и 

гарантира и декларира на своя отговорност, че съответните продукти или услуги 

отговарят на съответните изисквания на настоящата директива. 

2. Техническа документация 

Техническата документация се изготвя от производителя. Документацията 

позволява да се оцени съответствието на продукта със съответните изисквания за 

достъпност, посочени в член 3, и — в случай че производителят е използвал 

изключението, предвидено в член 12 — доказва, че съответните изисквания за 

достъпност биха довели до основно изменение или до прекомерна тежест. 

Техническата документация определя само приложимите изисквания и обхваща 

дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, 

производството и действието на продукта.  

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните 

елементи: 

а) общо описание на продукта; 

б) списък на хармонизираните  стандарти и/или други съответни технически 

спецификации, данните за които са публикувани в Официален вестник на 

Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на 

решенията, приети за изпълнение на  съответните изисквания за 

достъпност, посочени в член 3, когато тези хармонизирани стандарти не 

са били приложени; при частично приложени хармонизирани стандарти 

техническата документация посочва частите, които са приложени. 

3. Производство 

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият 

процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведените 

продукти с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията за 

достъпност на настоящата директива. 

4. Маркировка за съответствие и декларация за съответствие 

4.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“, посочена в настоящата директива, 

върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на 

настоящата директива. 

4.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие на образец от 

продукта. Декларацията за съответствие идентифицира продукта, за който е 

съставена. 

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при 

поискване. 

5. Упълномощен представител 

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов 

упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са 

посочени в пълномощието. 


