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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 41
Betragtning 1

(1) Medlemsstaternes gældende love og 
administrative bestemmelser om 
markedsføring og anvendelse af 
pyrotekniske artikler er forskellige, især med 
hensyn til aspekter såsom sikkerhed og 
funktion.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 42
Betragtning 5

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 
højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske
artikler kategoriseres efter anvendelse, 
formål og risiko.

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 
højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske 
artikler kategoriseres efter anvendelse, 
formål og risiko, herunder støjniveau.

Or. en

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 43
Betragtning 5 b (ny)

(5b) I forbindelse med religiøse, kulturelle 
og traditionelle fester i medlemsstaterne 
har fabrikanter, der samtidig har 
autorisation til anvendelse, mulighed for 
med henblik på egetforbrug på den 
pågældende stats territorium at fremstille 
og anvende fyrværkeri.

Or. de

Begrundelse

På Malta fremstilles håndlavet fyrværkeri til kommerciel udnyttelse i forbindelse med 
religiøse fester. Fabrikanterne frygter, at overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vil 
betyde store omkostninger, således at det på lang sigt ikke længere vil være muligt at 
fremstille fyrværkeri på denne måde. Kun en fabrikant, som det samtidig også er tilladt at 
brænde fyrværkeri af, har lov til også at anvende det. Ellers skal det imidlertid forhindres, at 
ensartede testprocedurer for hele Europa, omgås.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 44
Betragtning 6

(6) I betragtning af de typiske farer ved (6) I betragtning af de typiske farer ved 
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anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 
henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse 
af den nødvendige viden og erfaring samt de 
krævede færdigheder.

anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 
henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse 
af den nødvendige viden og erfaring samt de 
krævede færdigheder. Hvad angår 
pyrotekniske artikler til bilsektoren, bør der 
i forbindelse med mærkningskravene tages 
hensyn til gældende praksis og den 
omstændighed, at leverandørerne til 
bilindustrien udelukkende sælger disse 
artikler til professionelle aftagere. 

Or. de

Begrundelse

Pyrotekniske artikler fra bilindustriens underleverandører sælges til professionelle brugere 
(bilfabrikanterne og deres autoriserede værksteder). Ved leveringen medfølger 
sikkerhedsdatablade, jf. direktiv 91/155/EØF, som indeholder de oplysninger og yderligere 
data, der kræves i kommissionsforslagets artikel 12. Derfor er det ikke nødvendigt at gentage 
disse oplysninger på artiklen eller dennes emballage.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 45
Betragtning 12

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres af 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence til 
at vedtage harmoniserede standarder, som de 

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres af 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence til 
at vedtage harmoniserede standarder, som de 
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udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 
Kommissionen og med den procedure, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter.

udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 
Kommissionen og med den procedure, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter. Hvad 
angår pyrotekniske artikler til bilsektoren, 
bør der under hensyntagen til de relevante 
internationale ISO-standarder tages højde 
for den europæiske 
underleverandørindustris globale rolle.

Or. de

Begrundelse

De europæiske underleverandører til bilindustrien sælger deres produkter over hele verden. I 
den sammenhænger tjener overholdelsen af de internationale ISO-standarder til at sikre 
konkurrenceevnen. Prøvninger, der er baseret på de internationale leveringsbetingelser 
bilunderleverandørerne imellem, gentages ikke. Denne praksis svarer også til henstillingerne 
fra Cars 21-Ekspertgruppen.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 46
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Grupper af pyrotekniske artikler, som 
ud fra deres type, funktion eller reaktion 
svarer til hinanden, men f.eks. har 
forskellige farver, bør af de bemyndigede 
organer bedømmes som produktfamilier, 
når de pågældende artikler er tilstrækkelig 
ens.

Or. de

Begrundelse

Behandles grupper af pyrotekniske artikler som produktfamilier, kan det nedbringe 
omkostningerne for fabrikanter og importører af fyrværkeri. Der kan således ydes et bidrag 
til at begrænse bureaukratiet og forenkle proceduren. En anden fordel ved denne ordning er, 
at alle fabrikanter gøres opmærksom på muligheden for at forelægge grupper af prøvetyper 
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for de bemyndigede organer og på den måde bringe omkostningerne ned på et minimum. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 47
Artikel 1, stk. 4, led 2

- udstyr i henhold til Rådets direktiv 
96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr 
på skibe

udgår

Or. de

Begrundelse

I andre direktiver og forordninger findes der ikke nogen sikkerhedstekniske bestemmelser for 
pyrotekniske artikler til udstyr på skibe og i fly. Der findes kun SOLAS-aftalen, som er en FN-
konvention om sikkerhed til søs. Det betyder, at der på europæisk plan ikke fastlægges nogen 
risiko og dermed ikke foretages nogen kategorisering. Følgelig er det ikke afklaret, om 
omgang med artiklerne kræver personer med ekspertviden. Denne sikkerhedsmangel har 
hidtil tvunget medlemsstaterne til at vedtage nationale bestemmelser. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 48
Artikel 1, stk. 4, led 3

- pyrotekniske artikler beregnet til 
anvendelse i fly

udgår

Or. de

Begrundelse

Se forslagsstillerens begrundelse vedrørende artikel 1, stk. 4, andet led. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 49
Artikel 1, stk. 4, led 6
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- ammunition som projektiler og 
drivladninger anvendt i håndvåben, artilleri 
og andre skydevåben.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 50
Artikel 2, nr. 1

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der 
indeholder stoffer eller en blanding af stoffer 
beregnet til med henblik på underholdning 
eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, 
gas eller røg eller en kombination heraf ved 
hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der 
holder sig selv i gang.

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der 
indeholder eksplosionsfarlige stoffer eller en 
blanding af stoffer beregnet til med henblik 
på underholdning eller andre formål at 
udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en 
kombination heraf ved hjælp af eksoterme 
kemiske reaktioner, der holder sig selv i 
gang.

Or. de

Begrundelse

Pyrotekniske artikler indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, der har eksplosive 
egenskaber i henhold til direktiv 92/69/EØF (undersøgelsesmetode A.14).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 51
Artikel 2, nr. 2

2. "markedsføring": den første 
tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, 
hvad enten det sker mod betaling eller gratis, 
af en vare beregnet på endeligt forbrug,
med henblik på distribution og/eller 
anvendelse. 

2. "markedsføring": den første 
tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, 
hvad enten det sker mod betaling eller gratis, 
af en vare med henblik på distribution 
og/eller anvendelse. Fyrværkeri betragtes 
ikke som markedsført, når det med henblik 
på egetforbrug fremstilles af fabrikanter
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selv, der samtidig har autorisation til 
anvendelse, og anvendes på samme stats 
territorium.

Or. de

Begrundelse

Ordene "beregnet til endeligt forbrug" bør udgå, fordi f.eks. pyrotekniske artikler inden for 
bilunderleverandørindustrien, såsom airbags og sikkerhedsseler, først skal indbygges. 

På Malta fremstilles håndlavet fyrværkeri til kommerciel udnyttelse i forbindelse med 
religiøse fester. Fabrikanterne frygter, at overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vil 
betyde store omkostninger, således at det på lang sigt ikke længere vil være muligt at 
fremstille fyrværkeri på denne måde. Kun en fabrikant, som det samtidig også er tilladt at 
brænde fyrværkeri af, har lov til også at anvende det. Ellers skal det imidlertid forhindres, at 
ensartede testprocedurer for hele Europa, omgås.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 52
Artikel 2, nr. 4

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler
indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet 
til aktivering af sikkerhedsanordninger
eller andre anordninger i biler.

4. "pyrotekniske artikler til køretøjer": 
komponenter i sikkerhedsanordninger i 
køretøjer indeholdende pyrotekniske 
stoffer beregnet til aktivering af disse eller 
andre anordninger i køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af teksten samt ændring af "biler" til "køretøjer", da pyrotekniske genstande ikke 
kun kan anvendes i biler.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 53
Artikel 2, nr. 6

6. "bemyndiget repræsentant": enhver 6. "importør": en fysisk eller juridisk 
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fysisk eller juridisk person, der er etableret i 
Fællesskabet, og som har modtaget en 
skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at 
handle på dennes vegne med hensyn til 
sidstnævntes forpligtelser i henhold til dette 
direktiv.

person, der har sit hjemsted i Fællesskabet, 
og som første gang markedsfører en artikel 
fremstillet i et tredjeland på 
fællesskabsmarkedet.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring gælder for hele direktivteksten. Med begrebet "importør" skal det sikres, at 
der findes en "central" kontaktperson, således at der i sager, hvor der skal gøres et ansvar 
gældende, kan identificeres en konkret importør i EU. Hvis en fabrikant med hjemsted uden 
for Fællesskabet ikke opfylder sin forpligtelse til at udpege en bemyndiget repræsentant, har 
tilsynsmyndighederne i Fællesskabet ingen "central" kontaktperson. 

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 54
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
dette direktiv, skal af fabrikanten 
kategoriseres efter anvendelse, formål og 
risiko. Bemyndigede organer bekræfter 
kategoriseringen i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i 
henhold til artikel 9.

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
dette direktiv, skal af fabrikanten 
kategoriseres efter anvendelse, formål og 
risiko, herunder støjniveau. Bemyndigede 
organer bekræfter kategoriseringen i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i 
henhold til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 55
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 1

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav 
risiko, som er beregnet til anvendelse i 
fysisk begrænsede områder, herunder 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.). 

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 56
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 1

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav 
risiko, som er beregnet til anvendelse i 
fysisk begrænsede områder, herunder 
fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav 
risiko og ubetydeligt støjniveau, som er 
beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede 
områder, herunder fyrværkeri til indendørs 
brug i boliger

Or. en

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 57
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 2

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav 
risiko, som er beregnet til udendørs 
anvendelse i fysisk begrænsede områder

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.). 

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 58
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 2

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav 



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.171v02-00 10/29 AM\625343DA.doc

DA

risiko, som er beregnet til udendørs 
anvendelse i fysisk begrænsede områder

risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til 
udendørs anvendelse i fysisk begrænsede 
områder

Or. en

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 59
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 3

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med 
mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs 
anvendelse i større, fysisk åbne områder

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med 
mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs 
anvendelse i større, fysisk åbne områder

Disse artiklers støjniveau må ikke være 
sundhedsskadeligt.

Or. en

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Joel Hasse Ferreira

Ændringsforslag 60
Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 4

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj 
risiko, som er beregnet til kun at blive 
anvendt af personer med ekspertviden, 
almindeligvis kendt som "fyrværkeri til 
professionel anvendelse".

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj 
risiko, som er beregnet til kun at blive 
anvendt af personer med ekspertviden, 
almindeligvis kendt som "fyrværkeri til 
professionel anvendelse". Disse artiklers 
støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Or. en

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 61
Artikel 3, stk. 1, punkt a, afsnit 1 a (nyt)

Sammensat fyrværkeri kategoriseres efter 
risikoen ved det enkelte stykke fyrværkeri.



(Ekstern oversættelse) 

AM\625343DA.doc 11/29 PE 374.171v02-00

DA

Or. de

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 62
Artikel 6, stk. 2

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer 
ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, med henblik på 
at begrænse anvendelsen og/eller 
markedsføringen af kategori 2- og kategori 
3-fyrværkeri.

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer 
ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed eller på grund af 
støj eller andre gener, med henblik på at 
begrænse anvendelsen og/eller 
markedsføringen af kategori 2- og kategori 
3-fyrværkeri.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse gør det muligt for medlemsstaterne at begrænse markedsføringen af 
fyrværkeri i kategori 2 og 3, som anses for at udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed. 
Ændringsforslaget skal gøre teksten noget mere vidtrækkende, idet medlemsstaterne får 
mulighed for også at begrænse markedsføringen af fyrværkeri, som kan være alt for støjende 
eller er blevet anvendt på en generende eller asocial måde. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 63
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring forevises pyrotekniske 
artikler, som ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, såfremt det ved synlig 
skiltning er klart anført, at de pågældende 
pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten 
eller dennes i Fællesskabet etablerede 
repræsentant har bragt det i 

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring forevises og anvendes
pyrotekniske artikler, som ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
såfremt det ved synlig skiltning er klart 
anført, at de pågældende pyrotekniske 
artikler ikke er i overensstemmelse med 
direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, 
før fabrikanten eller dennes i Fællesskabet 
etablerede repræsentant har bragt det i 
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overensstemmelse med kravene. Ved 
sådanne arrangementer skal der i henhold til 
de forskrifter, den kompetente myndighed i 
medlemsstaten måtte have fastsat, træffes 
passende sikkerhedsforanstaltninger for at 
sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

overensstemmelse med kravene. Ved 
sådanne arrangementer skal der i henhold til 
de forskrifter, den kompetente myndighed i 
medlemsstaten måtte have fastsat, træffes 
passende sikkerhedsforanstaltninger for at 
sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Den sproglige ændring bør indskrives i direktivteksten. I stk. 3, første punktum, udgår ordene 
"im Sinne dieser Richtlinie" i den tyske udgave, da de ikke er indeholdt i den engelske. Ved 
demonstrationer med henblik på markedsføring skal fyrværkeri også kunne anvendes i 
overensstemmelse med de i artikel 6, stk. 3, nævnte forudsætninger, således at man også kan 
vise kunderne, hvordan fyrværkeriet fungerer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 64
Artikel 6, stk. 4

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler til biler fremstillet med 
henblik på forskning, udvikling og prøvning, 
som ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det 
ved synlig skiltning er klart anført, at de 
pågældende pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler fremstillet med henblik 
på forskning, udvikling og prøvning, som 
ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det 
ved synlig skiltning er klart anført, at de 
pågældende pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for nogen unødvendige bureaukratiske hindringer, når det gælder 
pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning. Der skal 
således ikke indføres nogen procedure for overensstemmelsesvurdering.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 65
Artikel 8, stk. 3, afsnit 1

3. Medlemsstaterne anser pyrotekniske 
artikler, der falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, for at opfylde de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i 
artikel 4, stk. 1, når de er i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
standarder, hvis referencer er offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende.

3. Medlemsstaterne anser pyrotekniske 
artikler, der falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, for at opfylde de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i 
artikel 4, stk. 1, når de er i 
overensstemmelse med de nationale 
standarder, der er vedtaget til 
gennemførelse af de harmoniserede 
standarder, hvis referencer er offentliggjort i 
De Europæiske Fællesskabers Tidende. 
Medlemsstaterne offentliggør referencerne 
for de nationale standarder, der er vedtaget 
til gennemførelse af de harmoniserede 
standarder.

Or. de

Begrundelse

Denne tekst svarer til artikel 4, stk. 1, i direktiv 93/15/EØF og bør derfor tilpasses efter denne 
artikel. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 66
Artikel 8, stk. 4

4. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at de harmoniserede 
standarder i denne artikel ikke fuldt ud 
opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 
1, indbringer Kommissionen eller 
medlemsstaten, med angivelse af 
begrundelsen, sagen for det stående udvalg, 
der er nedsat ved direktiv 98/34/EF.
Udvalget afgiver straks udtalelse. På 
grundlag af denne udtalelse meddeler 
Kommissionen medlemsstaterne, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes med hensyn 
til standarderne og disses offentliggørelse, jf. 

4. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at de harmoniserede 
standarder i denne artikel ikke fuldt ud 
opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 
1, indbringer Kommissionen eller 
medlemsstaten, med angivelse af 
begrundelsen, sagen for det stående udvalg, 
der er nedsat ved direktiv 98/34/EF.
Udvalget afgiver udtalelse senest seks 
måneder efter, at sagen er indbragt for 
udvalget. Efter modtagelsen af denne 
udtalelse meddeler Kommissionen 
medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der 
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stk. 2. skal træffes med hensyn til standarderne og 
disses offentliggørelse, jf. stk. 2. 

Or. de

Begrundelse

En situation, hvor Kommissionen eller en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt kan 
drage en harmoniseret standard i tvivl, er ikke holdbar for industrien, der har behov for klart 
angivne tidsrammer. Artikel 8, stk. 4, andet punktum, svarer til artikel 5 i direktiv 93/15/EØF 
og bør derfor tilpasses. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 67
Artikel 9, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) omfattende kvalitetssikring af produktet 
(modul H) som nævnt i bilag II, afsnit 6a, 
dog kun for fyrværkeri i kategori 4

Or. de

Begrundelse

For fyrværkeri i kategori 4 kræves en overensstemmelsesattest efter modul H. Dette omfatter 
en kvalitetssikring af produkterne. En typeafprøvning efter modul B er således ikke 
nødvendig. Derved reduceres omkostningerne, og unødvendige administrative byrder 
mindskes. Dette bidrager til en afbureaukratisering. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 68
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater, 
hvilke organer de har udpeget til at foretage 
den i artikel 9 nævnte 
overensstemmelsesvurdering, samt hvilke 
specifikke opgaver disse organer er udpeget 
til at varetage, og hvilke 
identifikationsnumre Kommissionen har 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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tildelt dem.

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 69
Artikel 10, stk. 4 a (nyt)

4a. Hvis et bemyndiget organs 
bemyndigelse trækkes tilbage, bevarer de 
overensstemmelsesattester og tilhørende 
dokumenter, som det pågældende organ 
har udstedt, deres gyldighed, undtagen hvis 
der konstateres en truende og direkte fare 
for sundhed og sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Fabrikanterne bør ikke tvinges til at gennemføre endnu en procedure for 
overensstemmelsesvurdering.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 70
Artikel 10, stk. 4 b (nyt)

4b. Kommissionen offentliggør på sit 
websted tilbagetrækningen af det 
bemyndigede organs bemyndigelse.

Or. de

Begrundelse

Derved kan det sikres, at alle berørte parter har adgang til aktuel information.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 71
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Når de pyrotekniske artikler har 
gennemgået overensstemmelsesvurderingen 
i henhold til artikel 9, skal fabrikanten 
anbringe CE-
overensstemmelsesmærkningen synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på de pyrotekniske artikler eller på 
en mærkeplade på disse; hvis det ikke er 
muligt at anbringe mærkningen disse 
steder, anbringes den på emballagen. 
Mærkepladen skal være udformet således, at 
den ikke kan genbruges.

1. Når de pyrotekniske artikler har 
gennemgået overensstemmelsesvurderingen 
i henhold til artikel 9, skal fabrikanten 
anbringe CE-
overensstemmelsesmærkningen synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på de pyrotekniske artikler eller på 
en mærkeplade på disse eller på emballagen. 
Mærkepladen skal være udformet således, at 
den ikke kan genbruges.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den mangeårige praksis, der er fastlagt i standarderne i serie EN 
14035, har det vist sig hensigtsmæssigt, at mærkningen anbringes på emballagen, når der er 
tale om mindre artikler. I lighed hermed bør CE-mærkningen anbringes på artiklen, på en 
mærkeplade eller på emballagen. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 72
Artikel 11, stk. 2

2. Fabrikanten må ikke anbringe mærker 
eller angivelser på de pyrotekniske artikler, 
der kan bringe tredjemand i vildrede med 
hensyn til CE-mærkningens grafik eller 
betydning. Enhver anden mærkning kan 
anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette 
ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller 
letlæselig.

2. Mærker eller angivelser, der kan bringe 
tredjemand i vildrede med hensyn til CE-
mærkningens grafik eller betydning, må ikke 
anbringes på pyrotekniske artikler. Andre 
mærker kan anbringes på pyrotekniske 
artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkningen 
mindre synlig eller letlæselig.

Or. de
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Begrundelse

Selv om denne forpligtelse som led i markedsføringen retter sig mod fabrikanten, bør den 
udformes mere generelt, således at forbuddet mod efterfølgende mærkning også omfattes 
heraf. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 73
Artikel 12, stk. 1

1. Fabrikanten skal sikre, at pyrotekniske 
artikler mærkes korrekt på det officielle 
sprog i det land, hvor den sælges til 
forbrugerne.

1. Fabrikanten skal sikre, at pyrotekniske 
artikler mærkes korrekt på det officielle 
sprog i det land, hvor de sælges til 
forbrugerne. Undtaget herfra er 
pyrotekniske artikler, der anvendes i 
sikkerhedsanordninger i køretøjer.

Or. de

Begrundelse

Se forslagsstillerens begrundelse til ændringsforslaget til betragtning 6.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 74
Artikel 12, stk. 2

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal 
som minimum indeholde oplysninger om 
navnet på fabrikanten eller dennes 
bemyndigede repræsentant, artiklens navn 
og type, minimumsaldersgrænse for 
anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, 
kategori og brugsanvisning samt 
sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. 
Mærkningen skal også indeholde oplysning 
om fareklasse i henhold til FN/ADR-
klassifikationssystemet (1.1-1.6) for de 
stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen 
indeholder, eller tilsvarende oplysninger 
om risiko (masseeksplosionsfare, fare for 

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal 
som minimum indeholde oplysninger om 
CE-mærket, navnet på fabrikanten eller 
importøren, artiklens navn og type, 
minimumsaldersgrænse for anvendelse i 
henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori og 
brugsanvisning samt sikkerhedsafstand, hvor 
dette er relevant. 
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udslyngning af sprængstoffer, 
eksplosionsfare, brandfare).

Or. de

Begrundelse

I henhold til FN's henstillinger sker inddelingen i fareklasser altid kun for det emballerede 
stof eller artiklen. Hvis en artikel indeholder et eksplosionsfarligt stof, er det kun muligt at 
foretage en inddeling i fareklasser for artiklen i dens emballage. Desuden adskiller de 
eksplosive egenskaber hos et stof sig i reglen fra de eksplosive egenskaber hos en artikel, der 
indeholder dette stof. En sådan mærkning ville dermed også give forkerte oplysninger.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 75
Artikel 12, stk. 4

4. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel 
er plads til at opfylde mærkningskravene i 
henhold til stk. 2 og 3, angives 
oplysningerne på emballagen.

4. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel 
er plads til at opfylde mærkningskravene i 
henhold til stk. 2 og 3, angives 
oplysningerne på den mindste 
emballageenhed, der leveres til brugeren.

Or. de

Begrundelse

For at nå målet om beskyttelse af brugerne skal mærkningen ikke anbringes på forsendelsens 
emballage, men på den mindske emballageenhed, der leveres til brugeren. Hvis mærkningen 
anbringes på forsendelsens emballage, er der fare for, at denne bortskaffes, uden at brugeren 
har fået kendskab til mærkningens indhold. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 76
Artikel 12, stk. 5

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for 
fyrværkeri i kategori 4 og andre 
pyrotekniske artikler i kategori 2, som 
udstilles offentligt af fabrikanten.

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for 
pyrotekniske artikler, der forevises på 
messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring, jf. direktivets artikel 6, stk. 
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3, eller som fremstilles med henblik på 
forskning, udvikling og prøvning, jf. 
direktivets artikel 6, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, må forevises på 
messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring, jf. direktivets 
artikel 6, stk. 3. På samme måde er det fastsat i artikel 6, stk. 4, at der skal gøres en 
undtagelse for pyrotekniske artikler, der fremstilles med henblik på forskning, udvikling og 
prøvning. Dette indebærer, at der heller ikke bør være pligt til at mærke disse produkter. 

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 77
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Mærkning af pyrotekniske artikler til 

køretøjer
1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til 
køretøjer skal som minimum indeholde 
oplysninger om navnet på fabrikanten eller 
dennes befuldmægtigede repræsentant 
samt artiklens navn og type.
2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel 
er plads til at opfylde mærkningskravene i 
henhold til stk. 1, angives oplysningerne på 
emballagen.

Or. de

Begrundelse

Pyrotekniske artikler skal mærkes på passende måde. Dette accepteres i princippet. 
Pyrotekniske artikler, der anvendes i biler, er dog undertiden så små, at det ikke er muligt at 
mærke dem på den måde, der er fastsat i direktivet. Pyrotekniske artikler til biler monteres 
udelukkende af uddannede fagfolk. En deklarering på sikkerhedsdatablade, der er vedføjet 
den pyrotekniske artikel, bør derfor være tilstrækkelig (på samme måde som den 
indlægsseddel, der skal følge med lægemidler, og som også lægges i emballagen, i stedet for 
at oplysningerne påtrykkes hvert enkelt lægemiddel). 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 78
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Mærkning af pyrotekniske artikler til 

køretøjer
1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til 
køretøjer skal indeholde oplysninger om 
navnet på fabrikanten eller importøren 
samt artiklens navn og type, 
sikkerhedsoplysninger og CE-mærkning.
2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel 
er plads til at opfylde mærkningskravene i 
henhold til stk. 1, angives oplysningerne på 
emballagen.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 6.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 79
Artikel 13, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilrettelægger og 
gennemfører en passende overvågning af 
markedsførte varer, idet der tages hensyn til 
den antagede overensstemmelse for varer
med CE-mærkningen

2. Medlemsstaterne tilrettelægger en 
passende overvågning af pyrotekniske 
artikler, der skal markedsføres, og 
gennemfører regelmæssigt kontrol ved 
indførslen til Fællesskabet og på 
oplagrings- og produktionssteder, idet der 
tages hensyn til den antagede 
overensstemmelse for artikler med CE-
mærkningen

Or. de
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Begrundelse

Markedsovervågning er et meget vigtigt middel til at garantere forbrugernes sikkerhed og 
forhindre efterligninger. Overvågningen bør helst gennemføres ved det indre markeds ydre 
grænser. Når artiklerne er markedsført, er det for sent at foretage en overvågning. 
Plagiaterne er så allerede i handelen.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 80
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om organiseringen af 
overvågningen i henhold til stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 81
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen offentliggør på sit 
websted navnene på de produkter, hvis 
overensstemmelseserklæring er inddraget, 
som er forbudt, eller hvis markedsføring er 
begrænset. 

Or. de

Begrundelse

Hvis grupper af pyrotekniske artikler behandles som produktfamilier, kan 
fyrværkerifabrikanternes og -importørernes omkostninger reduceres. Dette kan bidrage til en 
afbureaukratisering og forenkling af proceduren. Fordelen ved denne ordning består desuden 
deri, at alle fabrikanter gøres opmærksom på muligheden af at indgive grupper af typer til de 
bemyndigede organer og dermed mindske omkostningerne. 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 82
Artikel 16, stk. 1

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette 
direktiv med henblik på

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette 
direktiv med henblik på

a) at forbyde eller begrænse 
markedsføringen af den pågældende vare 
eller

a) at forbyde eller begrænse 
markedsføringen af den pågældende vare 
eller

b) at trække produktet tilbage fra markedet 
skal være ledsaget af en præcis 
begrundelse. Sådanne foranstaltninger 
meddeles snarest muligt den berørte part 
med angivelse af klagemuligheder i 
henhold til gældende ret i den pågældende 
medlemsstat.

b) at trække produktet tilbage fra markedet 

skal være ledsaget af en præcis 
begrundelse. Sådanne foranstaltninger 
meddeles snarest muligt den berørte part 
med angivelse af klagemuligheder i 
henhold til gældende ret i den pågældende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af stk. 1, litra b): både foranstaltningerne i litra a) og b) skal være ledsaget af en 
begrundelse. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 83
Artikel 17, indledning

Følgende foranstaltninger til gennemførelsen 
af dette direktiv, vedtages i det omfang, de 
er nødvendige, efter proceduren i artikel 18, 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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stk. 2:

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 84
Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den […]1 de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den […]1 de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1 18 måneder efter offentliggørelsen af 
direktivet.

1 30 måneder efter offentliggørelsen af 
direktivet.

Or. de

Begrundelse

De fleste medlemsstater har klaget over, at gennemførelsesfristen er for kort. 
Medlemsstaterne har behov for en passende gennemførelsesfrist for at kunne oprette de 
bemyndigede organer eller tilpasse sig direktivets forudsætninger. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 85
Artikel 20, stk. 2

De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri, og fra den 
[...]2, når det gælder andre pyrotekniske 
artikler.

De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri, og fra den 
[...]2, når det gælder andre pyrotekniske 
artikler.

1 24 måneder efter offentliggørelsen af 1 3 år efter offentliggørelsen af direktivet.
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direktivet.
25 år efter offentliggørelsen af direktivet. 2 7 år efter offentliggørelsen af direktivet.

Or. de

Begrundelse

Mange medlemsstater og fabrikanter har klaget over de for korte frister. Fabrikanterne 
behøver tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de ændrede krav. Desuden indebærer forlængelsen 
af anvendelsesfristen, at man får tilstrækkelig tid til at fastsætte krav for fyrværkeri, som hidtil 
ikke har været omfattet af harmoniserede standarder.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 86
Artikel 20, stk. 2

2. De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri, og fra den 
[...]2, når det gælder andre pyrotekniske 
artikler.

2. De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler.

1 24 måneder efter offentliggørelsen af 
direktivet.
25 år efter offentliggørelsen af direktivet. 1 10 år efter ikrafttrædelsen af direktivet.

Or. de

Begrundelse

Overgangsbestemmelserne bør indebære, at der er tilstrækkelig tid til at sælge de varer, der 
allerede findes på lager, og bestille nye varer. I overensstemmelse med Den Europæiske 
Fyrværkerisammenslutning foreslås en gennemførelsesfrist på ti år. Dermed tages der hensyn 
til de lange produktions- og leveringstider for fyrværkeri, der for størstedelens vedkommende 
fremstilles i Kina og transporteres ad søvejen til Europa. En sådan overgangsperiode ville 
også gøre det muligt at sælge det fyrværkeri, der endnu ikke er afsat. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 87
Bilag II, punkt 6 a (nyt) 



(Ekstern oversættelse) 

AM\625343DA.doc 25/29 PE 374.171v02-00

DA

6a. Modul H - Omfattende kvalitetssikring
1. Dette modul beskriver den procedure, 
hvorved en fabrikant, der opfylder 
bestemmelserne i stk. 2, garanterer og 
erklærer, at de pågældende produkter 
opfylder de gældende krav i direktivet. 
Fabrikanten eller dennes importør 
foretager EF-mærkningen på hvert enkelt 
produkt og udsteder en skriftlig 
overensstemmelseserklæring. Sammen med 
EF-mærkningen anføres det 
identificeringsmærke, der anvendes af det 
bemyndigede organ, som er ansvarlig for 
den i punkt 4 omhandlede kontrol.
2. Fabrikanten skal anvende et godkendt 
kvalitetssystem for konstruktion, 
fremstilling samt endelig kontrol og 
prøvning som beskrevet i punkt 3. Han er 
underlagt den i punkt 4 omhandlede 
kontrol.
3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning 
om vurdering af kvalitetssystemet til et 
bemyndiget organ.
Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger vedrørende den 
planlagte produktkategori 
- dokumentation vedrørende 
kvalitetssystemet. 
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at 
produkterne opfylder de relevante krav i 
direktivet.
Alle de forhold, krav og bestemmelser, som 
fabrikanten har taget hensyn til, skal 
dokumenteres på systematisk og 
overskuelig måde i en skriftlig redegørelse 
for forholdsregler, procedurer og 
instruktioner. Denne dokumentation for 
kvalitetssystemet skal sikre, at 
kvalitetsprincipperne og -procedurerne som 
f.eks. kvalitetsprogrammer, -planer, -
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manualer og -registre fortolkes ens.
Redegørelsen skal navnlig bl.a. indeholde 
en fyldestgørende beskrivelse af: 
- kvalitetsmålsætninger og 
organisationsstruktur samt ledelsens 
ansvar og beføjelser med hensyn til 
konstruktion og produktkvalitet 
- tekniske konstruktionsspecifikationer, 
herunder de anvendte standarder, samt -
hvis de i artikel 8 nævnte standarder ikke er 
anvendt i fuldt omfang - de midler, 
hvormed det skal sikres, at de relevante 
grundlæggende krav i direktivet opfyldes 
- teknikker til kontrol og afprøvning af
udviklingsresultatet, procedurer og 
systematiske foranstaltninger, der anvendes 
ved udvikling af de produkter, der hører til 
den pågældende produktkategori 
- fremstillingsprocesser, teknikker 
vedrørende kvalitetskontrol og -sikring 
samt de systematiske foranstaltninger, der 
vil blive anvendt
- de undersøgelser og prøvninger, der skal 
udføres før, under og efter fremstillingen, 
og den hyppighed, hvormed dette sker 
- kvalitetsregistre, herunder 
kontrolrapporter og prøvnings- og 
kalibreringsdata, rapporter over 
personalets kvalifikationer m. v. 
- hvordan det kontrolleres, at den krævede 
konstruktions- og produktkvalitet er 
opnået, og at kvalitetssystemet fungerer 
effektivt.
3.3. Det bemyndigede organ vurderer 
kvalitetssystemet for at fastslå, om det 
opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal 
antage, at disse krav er opfyldt, hvis 
kvalitetssystemerne følger den 
harmoniserede standard på området. 
Kontrolholdet skal mindst omfatte ét 
medlem, som har erfaring med at vurdere 
den pågældende produktteknologi. 
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Vurderingsproceduren skal omfatte et 
besøg på fabrikantens anlæg.
Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. 
Meddelelsen skal indeholde resultaterne af 
undersøgelsen og den begrundede 
vurderingsafgørelse.
3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde 
sine forpligtelser i henhold til 
kvalitetssystemet, således som det er 
godkendt, og til at vedligeholde det, således 
at det forbliver hensigtsmæssigt og 
effektivt. 
Fabrikanten eller dennes repræsentant 
underretter løbende det bemyndigede 
organ, som har godkendt kvalitetssystemet, 
om enhver påtænkt ændring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de 
foreslåede ændringer og afgør, om det 
ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i 
punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en 
fornyet vurdering er nødvendig.
Det bemyndigede organ meddeler 
fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal 
indeholde resultaterne af undersøgelsen og 
den begrundede vurderingsafgørelse.
4. EU-kontrol på det bemyndigede organs 
ansvar
4.1. Formålet med EU-kontrollen er at 
sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine 
forpligtelser i henhold til det godkendte 
kvalitetssystem.
4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede 
organ adgang til at inspicere udviklings-, 
produktions-, kontrol-, prøvnings- samt 
oplagringsfaciliteterne og give det alle 
nødvendige oplysninger, herunder: 
- dokumentation vedrørende 
kvalitetssystemet 
- kvalitetsregistreringer vedrørende 
kvalitetssystemets udviklingsdel som f.eks. 
resultater af analyser, beregninger, 
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prøvninger osv. 
- kvalitetsregistreringer vedrørende 
kvalitetssystemets produktionsdel som f.eks. 
kontrolrapporter, prøvnings- og 
kalibreringsdata, rapporter vedrørende 
personalets kvalifikationer m.v. 
4.3. Det bemyndigede organ skal 
gennemføre periodiske revisioner for at 
sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og 
anvender kvalitetssystemet; det udsteder en 
rapport om kvalitetsrevisionen til 
fabrikanten.
4.4. Det bemyndigede organ kan derudover 
foretage uanmeldte inspektioner hos 
fabrikanten. I forbindelse hermed kan det 
bemyndigede organ foretage eller lade 
foretage prøvninger for om nødvendigt at 
kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer 
effektivt; det udsteder en 
inspektionsrapport og i givet fald en 
prøvningsrapport til fabrikanten.
5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra 
datoen for ophøret af fremstillingen af 
produktet kunne forelægge de nationale 
myndigheder:
- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, 
omhandlede dokumentation 
- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede 
ændringer 
- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og punkt 4.3 
og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter 
fra det bemyndigede organ.
6. Alle bemyndigede organer meddeler de 
øvrige bemyndigede organer relevante 
oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte 
godkendelser af kvalitetssystemer.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 9, stk. 1a, led 4a. 
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