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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 41
Overweging 1

(1) De wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die in de lidstaten gelden met 
betrekking tot het in de handel brengen en 
het gebruik van pyrotechnische artikelen 
lopen uiteen, met name wat veiligheid en 
prestatiekenmerken betreft.

(1) De wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die in de lidstaten gelden met 
betrekking tot het in de handel brengen  van 
pyrotechnische artikelen lopen uiteen, met 
name wat veiligheid en prestatiekenmerken 
betreft.

Or. de

Motivering

Motivering heft betrekking op wijziging die niet de Nederlandse tekst betreft.

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 42
Overweging 5

(5) Om voor voldoende hoge 
beschermingsniveaus te zorgen, moeten 

(5) Om voor voldoende hoge 
beschermingsniveaus te zorgen, moeten 
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pyrotechnische artikelen in categorieën 
worden ondergebracht op basis van 
toepassing, doel en gevaar.

pyrotechnische artikelen in categorieën 
worden ondergebracht op basis van 
toepassing, doel en gevaar, waaronder ook 
het geluidsniveau.

Or. en

.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 43
Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter) Met het oog op de religieuze, 
culturele en traditionele feestdagen in de 
lidstaten kunnen fabrikanten, die tevens 
een vergunning voor gebruik hebben, voor 
eigen gebruik binnen hetzelfde nationale 
gebied vuurwerk produceren en gebruiken. 

Or. de

Motivering

Op Malta wordt met de hand vervaardigd vuurwerk voor commercieel gebruik voor religieuze 
feestdagen geproduceerd. De fabrikanten vrezen dat de goedkeuringsprocedures hoge kosten 
met zich brengen en de productie op langere termijn niet meer mogelijk zal zijn. Alleen een 
fabrikant die het vuurwerk tevens mag afsteken wordt toegestaan dit ook te gebruiken. 
Anderzijds moet worden voorkomen dat de voor heel Europa uniforme testprocedures worden 
omzeild.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 44
Overweging 6

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 
veilig gebruik bevat teneinde de gezondheid 
en de veiligheid van de mens en het milieu 
te beschermen. Sommige pyrotechnische 
artikelen mogen uitsluitend beschikbaar zijn 
voor erkende specialisten die over de nodige 

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 
veilig gebruik bevat teneinde de gezondheid 
en de veiligheid van de mens en het milieu 
te beschermen. Sommige pyrotechnische 
artikelen mogen uitsluitend beschikbaar zijn 
voor erkende specialisten die over de nodige 
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kennis, vaardigheden en ervaring 
beschikken. 

kennis, vaardigheden en ervaring 
beschikken. Waar het gaat om 
pyrotechnische artikelen voor 
motorvoertuigen moet in de 
etiketteringsvoorschriften rekening worden 
gehouden met de huidige praktijk alsmede 
met de omstandigheid dat de 
toeleveranciers in de auto-industrie deze 
zaken uitsluitend  aan professionele 
afnemers leveren. 

Or. de

Motivering

Pyrotechnische artikelen van de auto-toeleveringsindustrie worden aan professionele gebruikers 
(autoproducenten en hun erkende dealers) verkocht. Bij deze verkoop worden t 
veiligheidsinformatiebladen als bedoeld in richtlijn 91/155/EEG meegeleverd, die de in 
artikel 12 van het Commissievoorstel voorgeschreven informatie en nog andere gegevens 
bevatten. Daarom is het niet nodig deze informatie op het artikel of de verpakking nog eens te 
vermelden.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 45
Overweging 12

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees Normalisatie-
instituut voor telecommunicatie (ETSI). 
Deze organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, die 
ze opstellen overeenkomstig de algemene 
richtsnoeren voor de samenwerking tussen 
henzelf en de Commissie en overeenkomstig 
de procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften.

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees Normalisatie-
instituut voor telecommunicatie (ETSI). 
Deze organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, die 
ze opstellen overeenkomstig de algemene 
richtsnoeren voor de samenwerking tussen 
henzelf en de Commissie en overeenkomstig 
de procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften. Waar 
het gaat om pyrotechnische artikelen voor 
motorvoertuigen moet door inachtneming 
van de desbetreffende internationale ISO-
normen, recht worden gedaan aan de 
mondiale oriëntering van de Europese 
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autotoeleveringsindustrie.

Or. de

Motivering

De Europese autotoeleveringsindustrie verkoopt haar producten over de gehele wereld. 
Inachtneming van de internationale ISO-normen komt het concurrentievermogen ten goede. 
Tests die in het kader van de internationale levervoorwaarden tussen toeleveranciers in de auto-
industrie zijn vastgelegd, hoeven niet te worden herhaald. Deze praktijk is in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de werkgroep van hoog niveau CARS 21.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 46
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Groepen van pyrotechnische 
artikelen die qua constructie, functie of 
gedrag gelijksoortig zijn maar bijvoorbeeld 
verschillend van kleur zijn, moeten door de 
aangemelde instanties worden beoordeeld 
als productfamilies indien die artikelen in 
voldoende mate vergelijkbaar zijn. 

Or. de

Motivering

Als groepen van pyrotechnische artikelen als productfamilies worden behandeld, kunnen de 
kosten voor fabrikanten en importeurs van vuurwerk verminderen. Dat draagt bij aan een 
ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedure. Het voordeel van deze regeling is 
bovendien, dat alle producenten op de mogelijkheid worden geattendeerd groepen van 
constructiemodellen aan de aangemelde instanties voor te leggen en de kosten daarmee zo laag 
mogelijk te houden. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 47
Artikel 1, lid 4, streepje 2

– artikelen die onder het toepassingsgebied 
van Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 
december 1996 inzake uitrusting van 
zeeschepen vallen;
_____________
1 PB L 46 van 17.2.1977, blz. 25.

schrappen

Or. de
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Motivering

Er bestaan in andere richtlijnen en verordeningen ook geen veiligheidstechnische regelingen 
voor pyrotechnische artikelen voor de uitrusting van schepen en luchtvaartuigen. Er bestaat 
alleen de Solas-overeenkomst, een VN-conventie inzake de scheepsveiligheid. Dat betekent dat 
op Europees niveau geen gevaarlijkheidsbeoordeling en dus ook geen gevaarlijkheidsindeling 
plaatsvindt. Daardoor blijft onduidelijk of alleen een vakbekwaam persoon het vuurwerk mag 
hanteren. Door dit veiligheidsgebrek zijn de lidstaten tot dusver op nationale bepalingen
aangewezen. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 48
Artikel 1, lid 4, streepje 3

– pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik in luchtvaartuigen;

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 1, lid 4, streepje 2.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 49
Artikel 1, lid 4, streepje 6

– munitie, zijnde projectielen en 
drijfladingen die worden gebruikt in kleine
vuurwapens, artillerie en andere 
vuurwapens.

– munitie, zijnde projectielen en 
drijfladingen die worden gebruikt in 
handvuurwapens, artillerie en andere 
vuurwapens.

Or. de

Motivering

De term "kleine wapens" wordt in internationale overeenkomsten uiteenlopend gedefinieerd. 
Voor de begripsafbakening kan beter de term "handvuurwapen" worden gebruikt . 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 50
Artikel 2, definitie 1

1. "pyrotechnisch artikel": elk artikel dat 
stoffen of een mengsel van stoffen bevat die 
tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of 
rook dan wel een combinatie van dergelijke 

1. "pyrotechnisch artikel": artikel dat 
explosieve stoffen of een explosief mengsel 
van stoffen bevat die tot doel hebben 
warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel 
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verschijnselen te produceren door middel 
van zichzelf onderhoudende exotherme 
chemische reacties, zowel ter vermaak als 
voor andere doeleinden;

een combinatie van dergelijke verschijnselen 
te produceren door middel van zichzelf 
onderhoudende exotherme chemische 
reacties, zowel ter vermaak als voor andere 
doeleinden;

Or. de

Motivering

Pyrotechnisch artikelen bevatten stoffen of een mengsel van  stoffen die explosief zijn in de zin 
van Richtlijn 92/69/EEG (testmethode A14). 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 51
Artikel 2, definitie 2

2. "in de handel brengen": het voor de eerste 
keer op de markt van de Gemeenschap 
beschikbaar stellen, al dan niet tegen 
betaling, van een afzonderlijk eindproduct, 
met het oog op distributie en/of gebruik 
ervan;

2. "in de handel brengen": het voor de eerste 
keer op de markt van de Gemeenschap 
beschikbaar stellen, al dan niet tegen 
betaling, van een afzonderlijk product, met 
het oog op distributie en/of gebruik ervan. 
Vuurwerk wordt niet geacht in de handel te 
worden gebracht, indien het door de 
fabrikant zelf, die tevens een vergunning 
voor gebruik heeft, voor eigen gebruik is 
vervaardigd en binnen het nationale 
grondgebied zelf wordt gebruikt.

Or. xm

Motivering

"Eind" in "eindproduct" moet worden geschrapt, omdat in de auto-industrie bijvoorbeeld 
pyrotechnische artikelen als airbags en gordelspanners eerst nog moeten worden ingebouwd.
Op Malta wordt met de hand vervaardigd vuurwerk voor commercieel gebruik voor religieuze 
feestdagen geproduceerd. De fabrikanten vrezen dat de goedkeuringsprocedures hoge kosten 
met zich brengen en de productie op langere termijn niet meer mogelijk zal zijn. Alleen een 
fabrikant die het vuurwerk tevens mag afsteken wordt toegestaan dit ook te gebruiken. Voor het 
overige moet worden voorkomen dat de voor heel Europa uniforme proefprocedures worden 
omzeild.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 52
Artikel 2, definitie 4

4. "pyrotechnisch artikel voor 4.  "pyrotechnisch artikel voor voertuigen": 
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motorvoertuigen": een artikel dat 
pyrotechnische stoffen bevat waarmee 
veiligheids- of andere voorzieningen in 
motorvoertuigen worden geactiveerd;

een onderdeel van een 
veiligheidsvoorziening in een voertuig dat 
pyrotechnische stoffen bevat en waarmee 
die of een andere voorziening wordt
geactiveerd;

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking. "Motorvoertuig wordt "voertuig" omdat pyrotechnische artikelen niet alleen 
in motorvoertuigen worden gebruikt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 53
Artikel 2, definitie 6

6. "gemachtigde vertegenwoordiger": elke 
in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon die een schriftelijk 
mandaat van de fabrikant heeft ontvangen 
om namens hem op te treden wat de 
verantwoordelijkheden van de fabrikant 
krachtens deze richtlijn betreft;

6. "importeur": de natuurlijke of 
rechtspersoon met vestiging in de 
Gemeenschap, die een in een derde land 
vervaardigd product voor het eerst op de 
gemeenschappelijke markt in de handel 
brengt;

Or. de

Motivering

Deze wijziging geldt voor de gehele tekst van de richtlijn. Een "importeur" fungeert als 
"centraal" aanspreekpunt zodat in gevallen van aansprakelijkheid een traceerbare handelaar in 
de EU verhaal kan bieden. Wanneer een fabrikant met vestiging buiten de Gemeenschap zijn 
verplichting tot aanwijzing van zijn vertegenwoordiger niet nakomt, dan hebben de 
markttoezichtsinstanties geen "centraal" aanspreekpunt in de Gemeenschap. 

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 54
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen worden door de 
fabrikant in een bepaalde categorie 
ondergebracht op grond van hun toepassing, 
doel en gevaar. De categorisering wordt 
door de aangemelde instanties bevestigd als 
onderdeel van de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 

1. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen worden door de 
fabrikant in een bepaalde categorie 
ondergebracht op grond van hun toepassing, 
doel en gevaar, met inbegrip van het 
geluidsniveau. De categorisering wordt door 
de aangemelde instanties bevestigd als 
onderdeel van de 
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overeenkomstig artikel 9. overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
overeenkomstig artikel 9. 

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 55
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 1

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk 
dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
in een beperkte ruimte, inclusief vuurwerk 
dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

Or. de

Motivering

Deze terminologische wijziging moet in de richtlijn worden aangebracht. In categorie 1 moet 
„confined area“ als „beperkte ruimte “ worden vertaald.

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 56
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 1

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk 
dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar en een te verwaarlozen 
geluidsniveau oplevert en bestemd is voor 
gebruik in een besloten ruimte, inclusief 
vuurwerk dat bestemd is voor gebruik 
binnenshuis;

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 57
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 2

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar 
oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een besloten ruimte;

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar 
oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in beperkte ruimten;

Or. de

Motivering

Deze terminologische wijziging moet in de richtlijn worden aangebracht. In categorie 2 moet 
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"confined area" als "beperkte ruimte" worden vertaald.

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 58
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 2

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar 
oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een besloten ruimte;

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en 
een laag geluidsniveau oplevert en bestemd 
is voor gebruik buitenshuis in een besloten 
ruimte;

Or. en

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 59
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 3

Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een grote open ruimte;

Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een grote open ruimte;

Het geluidsniveau van dit vuurwerk mag 
niet schadelijk zijn voor de menselijke 
gezondheid; 

Or. en

Amendement ingediend door Glenis Willmott en Joel Hasse Ferreira

Amendement 60
Artikel 3, lid 1, letter a), categorie 4

Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar 
oplevert en uitsluitend bestemd is voor 
gebruik door personen met specialistische 
kennis, veelal "vuurwerk voor professioneel 
gebruik" genoemd. 

Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar 
oplevert en uitsluitend bestemd is voor 
gebruik door personen met specialistische 
kennis, veelal "vuurwerk voor professioneel 
gebruik" genoemd. Het geluidsniveau van 
dit vuurwerk mag niet schadelijk zijn voor 
de menselijke gezondheid;

Or. en

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 61
Artikel 3, lid 1, letter a), alinea 1 bis (nieuw)

Vuurwerkketens worden ingedeeld naar de 
gevaarlijkheid van de afzonderlijke 
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vuurwerkonderdelen. 

Or. de

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 62
Artikel 6, lid 2

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat omwille van de 
openbare orde of veiligheid maatregelen 
neemt om het gebruik en/of de verkoop aan 
het grote publiek van vuurwerk van de 
categorieën 2 en 3 te beperken.

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat wegens de openbare 
orde, veiligheid, lawaai of overlast
maatregelen neemt om het gebruik en/of de 
verkoop aan het grote publiek van vuurwerk 
van de categorieën 2 en 3 te beperken.

Or. en

Motivering

Deze bepaling geeft de lidstaten de mogelijkheid beperkingen te stellen aan de verkoop van 
vuurwerk van de categorieën 2 en 3 dat gevaarlijk wordt geacht voor de openbare orde of de 
veiligheid. Dit amendement gaat nog iets verder, door de lidstaten de mogelijkheid te geven ook 
de levering van  extreem lawaaiig vuurwerk te beperken waarvan het gebruik overlast of 
vandalisme in de hand werkt. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 63
Artikel 6, lid 3

3. De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties voor 
marketingdoeleinden worden getoond, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken duidelijk 
aangeeft dat ze niet in overeenstemming zijn 
en niet verkocht mogen worden tot ze door 
de fabrikant of door zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger in de Gemeenschap in 
overeenstemming zijn gebracht. Tijdens
dergelijke evenementen worden passende 
veiligheidsmaatregelen genomen 
overeenkomstig de door de bevoegde 
autoriteit van de desbetreffende lidstaat 
vastgestelde voorschriften om de veiligheid 
van personen te waarborgen. 

3. De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties voor 
marketingdoeleinden worden getoond en 
gebruikt, op voorwaarde dat een zichtbaar 
teken duidelijk aangeeft dat ze niet in 
overeenstemming zijn en niet verkocht 
mogen worden tot ze door de fabrikant of 
door zijn gemachtigde vertegenwoordiger in 
de Gemeenschap in overeenstemming zijn 
gebracht. Tijdens dergelijke evenementen 
worden passende veiligheidsmaatregelen 
genomen overeenkomstig de door de 
bevoegde autoriteit van de desbetreffende 
lidstaat vastgestelde voorschriften om de 
veiligheid van personen te waarborgen. 
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Or. de

Motivering

[Eerste twee zinnen van deze motivering niet relevant voor Nederlandse tekst] 

Bij demonstraties voor marketingdoeleinden moeten het vuurwerk ook volgens de voorwaarden 
van artikel 6, lid 3 kunnen worden gebruikt, om ook  de werking ervan aan de kopers te 
demonstreren. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 64
Artikel 6, lid 4

4. De lidstaten verhinderen niet dat voor 
motorvoertuigen bestemde pyrotechnische 
artikelen die voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en testdoeleinden zijn 
geproduceerd en niet met de bepalingen van 
deze richtlijn in overeenstemming zijn, vrij 
circuleren en worden gebruikt, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken duidelijk 
aangeeft dat ze niet in overeenstemming zijn 
en niet verkocht mogen worden.

4. De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die voor 
onderzoeks-, ontwikkelings- en 
testdoeleinden zijn geproduceerd en niet met 
de bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn, vrij circuleren en 
worden gebruikt, op voorwaarde dat een 
zichtbaar teken duidelijk aangeeft dat ze niet 
in overeenstemming zijn en niet verkocht 
mogen worden.

Or. de

Motivering

Bij de voor onderzoeks-, ontwikkelings- en testdoeleinden geproduceerde pyrotechnische 
artikelen is er geen behoefte aan bureaucratische belemmeringen. Een goedkeuringsprocedure 
kan hier dus achterwege blijven.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 65
Artikel 8, lid 3, alinea 1

3. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen die voldoen aan de 
desbetreffende geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
worden door de lidstaten geacht in 
overeenstemming te zijn met de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde fundamentele 
veiligheidsvoorschriften.

3. De lidstaten gaan uit van het vermoeden 
dat de onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen voldoen aan de in 
artikel 4, lid 1 bedoelde fundamentele 
veiligheidsvoorschriften, wanneer zij in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende nationale normen welke zijn 
vastgesteld overeenkomstig de 
geharmoniseerde normen waarvan de 
referentienummers in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen zijn 
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bekendgemaakt. De lidstaten maken de 
referentienummers van de bedoelde 
nationale normen bekend. 

Or. de

Motivering

Deze tekst komt overeen met die van artikel 4, lid 1, van richtlijn 93/15/EEG en dient op dit punt 
te worden aangepast.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 66
Artikel 8, lid 4

4. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat de in dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
fundamentele veiligheidsvoorschriften, legt 
de Commissie of de betrokken lidstaat de 
kwestie onder vermelding van de redenen 
voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde permanent comité. Het comité 
brengt onverwijld advies uit. In het licht van 
het advies van het comité brengt de 
Commissie de lidstaten op de hoogte van de
maatregelen die moeten worden genomen 
ten aanzien van de geharmoniseerde
normen en de in lid 2 bedoelde
bekendmaking.

4. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat de in dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
fundamentele veiligheidsvoorschriften, legt 
de Commissie of de betrokken lidstaat de 
kwestie onder vermelding van de redenen 
voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde permanent comité. Het comité 
brengt binnen 6 maanden na raadpleging 
van het comité advies uit. Na ontvangst van 
het advies van het comité deelt de 
Commissie de lidstaten mee, welke 
maatregelen moeten worden genomen ten 
aanzien van de normen en de bekendmaking
daarvan overeenkomstig lid 2.

Or. de

Motivering

Een situatie waarin de Commissie of een lidstaat op elk gewenst moment een geharmoniseerde 
norm kunnen aanvechten is onhoudbaar voor de industrie, die voor haar activiteiten een zekere 
tijdsruimte nodig heeft. Artikel 8, lid 4, tweede zin, komt overeen met artikel 5 van richtlijn 
93/15/EEG en moet daarom worden aangepast.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 67
Artikel 9, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) de algehele 
productiekwaliteitsborging (module H), 
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bedoeld in bijlage II, punt 6 bis, slechts 
voorzover het gaat om vuurwerk van 
categorie 4.

Or. de

Motivering

Voor vuurwerk van categorie 4 is een certificaat van overeenstemming volgens module H 
vereist. Dat vergt een kwaliteitsborging van het product. Een typeonderzoek volgens module B 
kan daardoor achterwege blijven. Dat verlaagt de kosten en voorkomt onnodige administratieve 
rompslomp en draagt dus bij aan de ontbureaucratisering.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 68
Artikel 10, lid 1

1. De lidstaten brengen de Commissie en de 
andere lidstaten op de hoogte van de 
instanties die zij hebben aangewezen om de 
in artikel 9 bedoelde procedures voor de 
beoordeling van de overeenstemming uit te 
voeren, alsmede de specifieke taken die aan 
deze instanties zijn toegewezen en de 
identificatienummers die de Commissie hen 
vooraf heeft toegekend.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 69
Artikel 10, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Wanneer de aanwijzing van een 
aangemelde instantie  wordt ingetrokken, 
behouden alle 
overeenstemmingscertificaten en 
documenten voor 
overeenstemmingscertificaten die door die 
instantie zijn afgegeven, hun geldigheid 
tenzij er gevaar dreigt of ontstaat voor de 
gezondheid en veiligheid.

Or. de

Motivering

Van de fabrikanten mag niet worden gevergd dat zij nogmaals een overeenstemmingsprocedure 
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doorlopen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 70
Artikel 10, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. De Commissie maakt op haar website 
bekend dat de aanwijzing van een 
aangemelde instantie is ingetrokken. 

Or. de

Motivering

Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen over een actuele informatiebron kunnen beschikken. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 71
Artikel 11, lid 1, alinea 1

1. Nadat de overeenstemmingsbeoordeling 
met succes is afgerond overeenkomstig 
artikel 9, brengen fabrikanten de CE-
markering zodanig aan dat ze zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar is op de 
pyrotechnische artikelen zelf of, indien dit 
niet mogelijk is, op een hieraan bevestigd 
identificatieplaatje of, in laatste instantie, 
als de eerste twee methoden onbruikbaar 
zijn, op de verpakking. Het 
identificatieplaatje moet zodanig zijn 
ontworpen dat hergebruik onmogelijk is.

1. Nadat de overeenstemmingsbeoordeling 
met succes is afgerond overeenkomstig 
artikel 9, brengen fabrikanten de CE-
markering zodanig aan dat ze zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar is op de 
pyrotechnische artikelen zelf of, indien dit 
niet mogelijk is, op een hieraan bevestigd 
identificatieplaatje of op de verpakking. Het 
identificatieplaatje moet zodanig zijn 
ontworpen dat hergebruik onmogelijk is.

Or. de

Motivering

Een jarenlange  praktijk, die in normreeks EN 14035 zijn neerslag heeft gekregen, heeft 
aangetoond dat bij kleinere voorwerpen de etikettering op de verpakking wordt aangebracht. 
Analoog daarmee dient de CE-markering op het voorwerp, op een plaatje of op de verpakking te 
worden aangebracht.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 72
Artikel 11, lid 2

2. De fabrikanten mogen op pyrotechnische 2. Er mag geen enkele markering of 
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artikelen geen enkele markering of 
inscriptie aanbrengen die derden in de war 
kan brengen wat de betekenis en vorm van 
de CE-markering betreft. Andere 
markeringen mogen op pyrotechnische 
artikelen worden aangebracht op voorwaarde 
dat de zicht- en leesbaarheid van de CE-
markering niet in het gedrang komt. 

inscriptie op pyrotechnische artikelen 
worden aangebracht die derden in de war 
kan brengen wat de betekenis en vorm van 
de CE-markering betreft. Andere 
markeringen mogen op pyrotechnische 
artikelen worden aangebracht op voorwaarde 
dat de zicht- en leesbaarheid van de CE-
markering niet in het gedrang komen. 

Or. de

Motivering

Ofschoon dit een voorschrift is voor het in de handel brengen dat aan de fabrikant is gericht, 
moet het in algemener termen worden geformuleerd om ook het verbod van latere etikettering 
daaronder te brengen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 73
Artikel 12, lid 1

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat 
pyrotechnische artikelen naar behoren zijn 
geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van 
het land waar het artikel aan de consument 
wordt verkocht.

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat 
pyrotechnische artikelen naar behoren zijn 
geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van 
het land waar het artikel aan de consument 
wordt verkocht. Hiervan zijn uitgezonderd 
de pyrotechnische artikelen die als 
veiligheidsvoorziening in voertuigen 
worden ingebouwd.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij overweging 6. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 74
Artikel 12, lid 2

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de naam van de fabrikant of 
zijn gemachtigde vertegenwoordiger 
vermelden, de naam en het type van het 
artikel, de minimumleeftijdsgrenzen zoals 
aangegeven in artikel 7, leden 1 en 2, de 
desbetreffende categorie en 
gebruiksaanwijzingen en, in voorkomend 

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de CE-markering, de naam 
van de fabrikant of de importeur vermelden, 
de naam en het type van het artikel, de 
minimumleeftijdsgrenzen zoals aangegeven 
in artikel 7, leden 1 en 2, de desbetreffende 
categorie en gebruiksaanwijzingen en, in 
voorkomend geval, de veiligheidsafstand. 
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geval, de veiligheidsafstand. Op het etiket 
moet ook een verwijzing staan naar de 
klasse/indeling (1.1-1.6) van de stof of het 
mengsel van stoffen in het artikel 
overeenkomstig het UN/ADR-
indelingsschema of vergelijkbare 
informatie over het gevaar (gevaar voor 
massa-explosie, gevaar voor scherfwerking, 
gevaar voor luchtdruk, brandgevaar).

Or. de

Motivering

Volgens de VN-aanbevelingen geldt de indeling altijd slechts voor de verpakte stof of het 
verpakte voorwerp. Indien een explosieve stof zich in een voorwerp bevindt, dan is alleen voor 
dat voorwerp in zijn verpakking de verwijzing naar een indeling mogelijk. Bovendien moeten de 
explosieve eigenschappen van een stof in de regel worden onderscheiden van die van het 
voorwerp waarin die stof besloten is. Een dergelijke etikettering zou dus onjuiste informatie 
leveren. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 75
Artikel 12, lid 4

4. Indien op het pyrotechnische artikel niet 
voldoende plaats is voor de vereiste 
informatie als bedoeld in de leden 2 en 3, 
wordt de informatie op de verpakking
weergegeven.

4. Indien op het pyrotechnische artikel niet 
voldoende plaats is voor de vereiste 
informatie als bedoeld in de leden 2 en 3, 
wordt de informatie weergegeven op de
kleinste verpakkingseenheid die aan de 
gebruiker wordt geleverd.

Or. de

Motivering

Om de gebruiker de beoogde bescherming ook te kunnen bieden, moet de etikettering niet op de 
verzendverpakking worden aangebracht maar op de kleinste verpakking die aan de gebruiker
wordt geleverd. Bij aanbrengen van tekst op de verzendverpakking bestaat het gevaar dat die 
verpakking wordt verwijderd voordat de gebruiker  van de tekst kennis heeft kunnen nemen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 76
Artikel 12, lid 5

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 4 
zijn niet van toepassing op vuurwerk van 
categorie 4 en andere pyrotechnische 

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 4 
zijn niet van toepassing op pyrotechnische 
artikelen die op handelsbeurzen, 
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artikelen van categorie 2 die de fabrikant 
openbaar exposeert.

tentoonstellingen en demonstraties voor 
marktingdoeleinden worden getoond 
overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de 
richtlijn, of die die voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en testdoeleinden worden 
geproduceerd overeenkomstig artikel 6, lid 
4 van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Ingevolge artikel 6, lid 3, mogen pyrotechnische artikelen die niet met de bepalingen van deze 
richtlijn in overeenstemming zijn, op handelsbeurzen, tentoonstellingen en demonstraties voor 
marketingdoeleinden worden getoond. Ook geldt ingevolge artikel 6, lid 4, een uitzondering voor 
pyrotechnische artikelen die voor onderzoeks-, ontwikkelings- en testdoeleinden zijn 
geproduceerd. Om deze mogelijkheid te kunnen benutten  moeten deze producten  ook van de 
etiketteringsplicht worden uitgezonderd. 

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 77
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Etikettering van pyrotechnische artikelen

voor voertuigen
1. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
voor voertuigen moet ten minste de naam 
van de fabrikant of diens erkende 
vertegenwoordiger vermelden en de naam 
en het type van het artikel.
2. Als dit pyrotechnische artikel niet 
voldoende plaats biedt voor de 
etiketteringsvoorschriften van lid 1, wordt 
de informatie op de verpakking vermeld.

Or. de

Motivering

Pyrotechnische artikelen moeten naar behoren worden geëtiketteerd. Dat wordt in beginsel 
aanvaard. De in voertuigen ingebouwde pyrotechnische artikelen zijn soms echter zo klein dat er 
geen plaats is voor de in de richtlijn voorgeschreven etikettering. De voor motorvoertuigen 
bestemde pyrotechnische artikelen worden uitsluitend door geschoold personeel ingebouwd. Een 
verklaring op de veiligheidsinformatiebladen die met het pyrotechnisch artikel worden 
meegeleverd, zou daarom moeten volstaan (te vergelijken met de gebruiksinformatie bij 
geneesmiddelen, die ook in de verpakking wordt bijgevoegd maar niet op elk afzonderlijk 
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medicament wordt afgedrukt). 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 78
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Etikettering van pyrotechnische artikelen 

voor voertuigen 
1. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
voor voertuigen moet de naam van de 
fabrikant of importeur vermelden alsmede 
de naam en het type van het artikel, 
veiligheidsinstructies en een CE-
markering.
2. Als het product niet voldoende plaats 
biedt voor de etiketteringsvoorschriften van 
lid 1, wordt de vereiste informatie op de 
verpakking van het artikel vermeld.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij overweging 6.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 79
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten organiseren en verrichten 
passende controles van in de handel 
gebrachte producten, rekening houdend met 
het vermoeden van overeenstemming van 
producten die voorzien zijn van de CE-
markering. 

2. De lidstaten organiseren en verrichten 
regelmatig passende controles van in de 
handel te brengen pyrotechnische artikelen,
zowel bij binnenkomst in de Gemeenschap 
als in de opslag- en productieplaatsen, en
rekening houdend met het vermoeden van 
overeenstemming van artikelen die voorzien 
zijn van de CE-markering. 

Or. de

Motivering

Het markttoezicht is een uiterst belangrijke waarborg voor de veiligheid van de consument en 
het tegengaan van productvervalsing. Dit kan het beste aan de buitengrenzen van de 
binnenmarkt geschieden. Wanneer het product eenmaal voor verbruik zijn vrijgegeven, is het te 
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laat voor toezicht. De vervalste producten zijn dan reeds in de handel. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 80
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten delen de Commissie mee 
op welke wijze de in lid 2 bedoelde 
controles zijn georganiseerd. 

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 13, lid 2.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 81
Artikel 13, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie vermeldt op haar 
website de in lid 3 bedoelde producten 
waarvan de verklaring van 
overeenstemming is ingetrokken, die zijn 
verboden, of waarvan het vrij verkeer is 
ingeperkt.

Or. de

Motivering

Als groepen van pyrotechnische artikelen als productfamilies worden behandeld, kunnen de 
kosten voor fabrikanten en importeurs van vuurwerk verminderen. Dat draagt bij aan een 
ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedure. Het voordeel van deze regeling is 
bovendien, dat alle producenten op de mogelijkheid worden geattendeerd groepen van 
constructiemodellen aan de aangemelde instanties voor te leggen en de kosten daarmee zo laag 
mogelijk te houden. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 82
Artikel 16, lid 1, letter b) 

b) om een product uit de handel te nemen, b) om een product uit de handel te nemen, 
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wordt precies vermeld op grond waarvan 
dat gebeurt. Dergelijke maatregelen 
worden onverwijld meegedeeld aan de 
betrokken partij die tegelijkertijd op de 
hoogte wordt gebracht van de middelen die 
haar op grond van de nationale wetgeving 
van de desbetreffende lidstaat ter 
beschikking staan alsmede van de 
termijnen die voor deze middelen gelden.

wordt precies vermeld op grond waarvan 
dat gebeurt. Dergelijke maatregelen 
worden onverwijld meegedeeld aan de 
betrokken partij die tegelijkertijd op de 
hoogte wordt gebracht van de middelen die 
haar op grond van de nationale wetgeving 
van de desbetreffende lidstaat ter 
beschikking staan alsmede van de 
termijnen die voor deze middelen gelden.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van artikel 1 ter; zowel de maatregelen onder a) als die onder b) hebben een 
motivering nodig. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 83
Artikel 17, alinea 1, inleidende formule

In voorkomend geval worden de volgende 
maatregelen voor de uitvoering van deze 
richtlijn vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 2, bedoelde procedure:

Niet van toepassing op Nederlandse tekst

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 84
Artikel 20, lid 1

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […]1 de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.
______________
1 18 maanden na de bekendmaking van de richtlijn.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […]1 de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.
______________
1 30 maanden na de bekendmaking van de richtlijn.

Or. de
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Motivering

De meeste lidstaten hadden bezwaar tegen de korte omzettingstermijn. De lidstaten hebben een 
adequate omzettingstermijn nodig, om voor aangemelde instanties te zorgen en zich op de 
voorwaarden van de richtlijn in te stellen. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 85
Artikel 20, lid 2

2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […]1

voor vuurwerk en vanaf […]2 voor andere 
pyrotechnische artikelen.
____________
1 24 maanden na de bekendmaking van de richtlijn.
2 5 jaar na de bekendmaking van de richtlijn.

2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […]1

voor vuurwerk van categorie 4 en vanaf 
[…]2 voor andere pyrotechnische artikelen.
____________
1 3 jaar na de bekendmaking van de richtlijn.
2 7 jaar na de bekendmaking van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Veel lidstaten en fabrikanten hadden bezwaar tegen de korte omzettingstermijn. De fabrikanten 
hebben voldoende tijd nodig, om zich aan de gewijzigde regels aan te passen. Bovendien wordt 
door verlenging van  de geldigheidsduur voldoende tijd gegeven om voorschriften uit te 
vaardigen voor vuurwerk waarvoor tot dusver geen geharmoniseerde normen bestaan. 

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 86
Artikel 20, lid 2

2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […]1

voor vuurwerk en vanaf […]2 voor andere 
pyrotechnische artikelen.
____________
1 24 maanden na de bekendmaking van de richtlijn.
2 5 jaar na de bekendmaking van de richtlijn.

2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […] 
voor vuurwerk en vanaf […]1 voor andere 
pyrotechnische artikelen.
____________
1 10 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. de

Motivering

De overgangsbepalingen moeten zorgen voor voldoende tijd om de reeds opgeslagen producten 
te kunnen afzetten en nieuwe producten te bestellen. In overleg met de Europese 
viuurwerkbranche wordt een omzettingstermijn van tien jaar voorgesteld. Daardoor wordt 
rekening gehouden met de lange voorbereidings-, productie- en levertermijnen van vuurwerk dat 
overwegend in China wordt geproduceerd en per schip naar Europa vervoerd. Een dergelijke 
overgangstermijn zou ook de afzet van onverkocht gebleven vuurwerk mogelijk maken. 
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 87
Bijlage II, punt 6 bis (nieuw)

6 bis. Module H - Algehele 
productiekwaliteitsborging
1. In deze module wordt de procedure 
beschreven waarmee de fabrikant die aan 
de verplichtingen van punt 2 voldoet, 
garandeert en verklaart dat de 
desbetreffende pyrotechnische artikelen 
aan de voorschriften van deze richtlijn 
voldoen. De fabrikant of zijn importeur 
brengt de CE-markering aan op elk product 
en stelt een schriftelijke verklaring van 
overeenstemming op. De CE-markering 
gaat vergezeld van het identificatienummer 
van de aangemelde instantie die 
verantwoordelijk is voor de in punt 4 
bedoelde controles.
2. De fabrikant moet een goedgekeurd 
kwaliteitssysteem hebben voor het ontwerp, 
de productie, de inspectie en het testen van 
het eindproduct, zoals bepaald in punt 3, en 
is onderworpen aan de in punt 4 bedoelde 
controles.
3. Kwaliteitssysteem
3.1. De fabrikant dient bij de aangemelde 
instantie een aanvraag in voor de 
beoordeling van zijn kwaliteitssysteem.
De aanvraag bevat:
- alle relevante informatie voor de beoogde 
categorie van artikelen;
- de documentatie betreffende het 
kwaliteitssysteem;
3.2. Het kwaliteitssysteem moet ervoor 
zorgen dat pyrotechnische artikelen in 
overeenstemming zijn met  de toepasselijke 
voorschriften van deze richtlijn.
Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, 
voorschriften en bepalingen moeten op een 
systematische en ordelijke manier worden 
gedocumenteerd in de vorm van schriftelijk 
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vastgelegde beleidslijnen, procedures en 
instructies. Aan de hand van de 
documentatie over het kwaliteitssysteem 
moeten de beginselen en procedures van 
het kwaliteitssysteem, zoals bv. 
kwaliteitsprogramma's, -plannen, -
handleidingen en -gegevens consequent 
kunnen worden geïnterpreteerd.
Zij bevat met name een adequate 
beschrijving van:
- de kwaliteitsdoelstellingen en de structuur 
van de organisatie, de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van het management met betrekking tot het 
ontwerp en de kwaliteit van de 
pyrotechnische artikelen;
- technische specificaties waaronder de 
toegepaste normen, alsmede - indien de in 
artikel 8 bedoelde normen niet volledig zijn 
toegepast - de wijze waarop de vervulling 
van de fundamentele voorschriften van de 
richtlijn wordt gewaarborgd;
- technieken voor de controle en het testen 
van ontwikkelingsresultaten, procedures en 
systematische maatregelen die bij de 
ontwikkeling van de tot de desbetreffende 
categorie behorende producten worden 
toegepast; 
- de technieken, processen en systematische 
acties die zullen worden aangewend in het 
kader van de fabricage, de 
kwaliteitscontrole en de kwaliteitsborging;
- de onderzoeken en tests die vóór, tijdens 
en na de fabricage plaatsvinden en de 
frequentie ervan;
- de kwaliteitsgegevens, zoals 
inspectieverslagen en testgegevens, 
kalibratiegegevens, kwalificatierapporten 
van het betrokken personeel, enz.;
- de middelen om na te gaan of de vereiste 
kwaliteit van pyrotechnische artikelen 
wordt gehaald en de effectieve werking van 
het kwaliteitssysteem.
3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het 
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kwaliteitssysteem om na te gaan of het aan 
de in punt 3.2 bedoelde voorschriften 
voldoet. Kwaliteitssystemen die aan de 
desbetreffende geharmoniseerde norm 
voldoen, worden geacht in 
overeenstemming te zijn met die 
voorschriften. 
Ten minste één lid van het controleteam 
moet ervaring hebben met de beoordeling 
van de desbetreffende producttechnologie. 
Bij de beoordelingsprocedure hoort een 
inspectiebezoek aan de bedrijfsgebouwen 
van de fabrikant.
De fabrikant wordt in kennis gesteld van de 
beslissing. De kennisgeving bevat de 
conclusies van het onderzoek en een 
motivering van de beslissing. 
3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de 
verplichtingen die uit het goedgekeurde 
kwaliteitssysteem voortvloeien, na te komen 
en ervoor te zorgen dat het goed en efficiënt 
blijft werken.
De fabrikant of zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger informeert de 
aangemelde instantie die het 
kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd over 
voorgenomen wijzigingen van het systeem.
De aangemelde instantie beoordeelt de 
voorgestelde wijzigingen en beslist of het 
gewijzigde kwaliteitssysteem aan de in punt 
3.2 bedoelde voorschriften zal blijven 
voldoen dan wel of het systeem opnieuw 
moet worden beoordeeld.
Zij stelt de fabrikant in kennis van haar 
beslissing. De kennisgeving bevat de 
conclusies van het onderzoek en een 
motivering van de beslissing. 
4. EU-toezicht onder verantwoordelijkheid 
van de aangemelde instantie
4.1 Het EU-toezicht is bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de fabrikant de verplichtingen 
die uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem 
voortvloeien, naar behoren nakomt.
4.2 De fabrikant verleent de aangemelde 
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instantie voor inspectiedoeleinden toegang 
tot de fabricage-, inspectie-, test- en 
opslagruimten en verstrekt haar de nodige 
informatie, met name:
- de documentatie met betrekking tot het 
kwaliteitssysteem;
-de door het kwaliteitssysteem voor de 
ontwikkeling verlangde 
kwaliteitsrapporten, zoals de resultaten van 
analyses, berekeningen, testgegevens enz.;
- de door het kwaliteitssysteem voor de 
fabricage verlangde kwaliteitsrapporten, 
zoals inspectieverslagen en testgegevens, 
kalibratiegegevens, kwalificatierapporten 
van het betrokken personeel, enz.
4.3. De aangemelde instantie voert 
periodiek controles uit om ervoor te zorgen 
dat de fabrikant het kwaliteitssysteem 
handhaaft en toepast en verstrekt de 
fabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan 
bovendien onaangekondigde bezoeken aan 
de fabrikant brengen. Tijdens dergelijke 
bezoeken kan de aangemelde instantie tests 
(laten) uitvoeren om na te gaan of het 
kwaliteitssysteem naar behoren 
functioneert; indien nodig moet de 
aangemelde instantie de fabrikant een 
verslag van het bezoek en, indien tests zijn 
uitgevoerd, een testverslag verstrekken.
5. De fabrikant moet de volgende 
elementen gedurende ten minste tien jaar 
vanaf de laatste fabricagedatum van het 
product ter beschikking houden van de 
nationale autoriteiten: 
- het in punt 3.1, tweede alinea, tweede 
streepje, bedoelde document; 
- de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde 
update; 
- de in de laatste alinea van punt 3.4 en in 
de punten 4.3 en 4.4 bedoelde besluiten en 
verslagen van de aangemelde instantie.
6. Elke aangemelde instantie verstrekt de 
andere aangemelde instanties de relevante 
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informatie betreffende de goedkeuringen 
van het kwaliteitssysteem die zijn afgegeven 
en ingetrokken.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1 bis, streepje 4 bis.
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