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Изменение 32
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Необходимо е да се предвидят 
преходни разпоредби, които да дават 
възможност за предоставяне на пазара 
на взривните вещества, които вече са 
пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 93/15/ЕИО.

(43) Необходимо е да се предостави на 
вносителите и производителите 
разумно, но ограничено време за 
упражняване на евентуални права в 
съответствие с действащите 
национални правила преди датата на 
прилагане на националните правила 
за транспониране на  настоящата 
директива, с оглед, например, да 
продадат произведените си продукти, 
които са на склад. Необходимо е да се 
предвидят преходни разпоредби, които 
да дават възможност за предоставяне на 
пазара на взривните вещества, които 
вече са пуснати на пазара в съответствие 
с Директива 93/15/ЕИО.

Or. en

Изменение 33
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „взривни вещества“ са материалите и 
предметите, които спадат към клас 1 
от Препоръките на ООН за превоз  на 
опасни товари ;

1) „взривни вещества“ са материалите и 
предметите, считани за експлозивни в 
Препоръките на ООН за превоз на 
опасни товари, които спадат към клас 
1 от тези препоръки и които са 
произведени  цел да предизвикат 
практически експлозивен ефект или 
за пиротехнически цели;

Or. fr
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Обосновка

Някои експлозивни продукти като торове или химически вещества, използвани в 
промишлеността, са класирани в клас 1 от Обединените нации, без обаче да са цели 
тяхното включване в приложното поле на настоящата директива.

Изменение 34
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не е необходимо да се нанася 
маркировката „СЕ“ върху взривните 
вещества, произвеждани за собствена 
употреба, взривните вещества, 
транспортирани и доставяни 
непакетирани в камиони помпи за 
директно зареждане в сондаж, и 
взривните вещества, изработени на 
взривната площадка и заредени 
веднага след като са били произведени 
(т. нар. производство „in situ“).

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма никакви основания за такова смекчаване на правилата относно маркировката, 
което може да създаде проблеми за сигурността на използване на взривните 
вещества, транспортирани и доставяни непакетирани в камиони помпи или 
произведени производство „in situ“.

Изменение 35
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прецени за целесъобразно с 
оглед на рисковете, които 
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представлява дадено взривно 
вещество, производителите 
извършват, с цел опазване на здравето 
и сигурността на потребителите, 
представителни проучвания на 
пуснатите на пазара продукти, 
разглеждат оплакванията, взривните 
вещества, които не отговарят на 
изискванията, и изземванията на 
пиротехнически изделия и по 
целесъобразност поддържат 
регистър в тази връзка, както и 
информират дистрибуторите за 
такова наблюдение.

Or. fr

Обосновка

Това привеждане в съответствие с новите разпоредби на директивата за 
пиротехническите изделия е необходимо, още повече че продуктите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, са по-опасни.

Изменение 36
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прецени за целесъобразно с 
оглед на рисковете, които 
представлява дадено взривно 
вещество, вносителите извършват, с 
цел опазване на здравето и 
сигурността на потребителите, 
представителни проучвания на 
пуснатите на пазара продукти, 
разглеждат оплакванията, взривните 
вещества, които не отговарят на 
изискванията, и изземванията на 
пиротехнически изделия и по 
целесъобразност поддържат 
регистър в тази връзка, както и 
информират дистрибуторите за 
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такова наблюдение.

Or. fr

Обосновка

Това привеждане в съответствие с новите разпоредби на директивата за 
пиротехническите изделия е необходимо, още повече че продуктите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, са по-опасни.

Изменение 37
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 20 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО, съдържа елементите, 
определени в съответните модули, 
установени в приложение II към 
настоящата директива, и се актуализира 
редовно. Тя се превежда на езика(ците), 
изискван(и) от държавата членка, на 
чийто пазар се пуска или предоставя 
взривното вещество.

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО, съдържа елементите, 
определени в съответните модули, 
установени в приложение II към
настоящата директива, и се актуализира 
редовно. Тя може да се преведе, при 
искане,  на езика(ците), изискван(и) от 
държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя взривното 
вещество.

Or. en

Изменение 38
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
решат, че оценката и наблюдението, 
посочени в параграф 1, се провеждат от 

2. Оценката и наблюдението, посочени в 
параграф 1, се провеждат от национален 
орган по акредитация по смисъла и в 
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национален орган по акредитация по 
смисъла и в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 765/2008.

съответствие с Регламент (ЕО) № 
765/2008.

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 39
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Орган, който принадлежи към 
стопанска асоциация или 
професионална федерация, 
представляващи предприятия, 
участващи в проектирането, 
производството, доставката, 
сглобяването, използването или 
поддръжката на взривните вещества, 
които този орган оценява, може да се 
счита за такъв орган, при условие че 
са доказани неговата независимост и 
липсата на конфликт на интереси.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.
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Изменение 40
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира,  купувач, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка  на взривните вещества, 
нито упълномощен представител на 
някое от тези лица. Това не изключва 
употребата на взривни вещества, които 
са необходими за дейностите на органа 
за оценяване на съответствието или 
употребата на такива продукти за лични 
цели.

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира,  купувач, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка  на взривни вещества, нито 
упълномощен представител на някое от 
тези лица. Това не изключва употребата 
на взривни вещества, които са 
необходими за дейностите на органа за 
оценяване на съответствието или 
употребата на такива продукти за лични 
цели.

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 41
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
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изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не вземат пряко 
участие  в проектирането, 
производството или  конструирането, 
продажбата , монтирането, 
използването  или поддръжката на тези
взривни вещества нито представляват 
лицата, ангажирани в тези дейности. Те 
не се включват в никаква дейност, която 
може да е в противоречие с тяхната 
независима преценка или почтено 
поведение по отношение на дейностите 
по оценяване на съответствието, за 
които са нотифицирани. Това се прилага
по-конкретно към консултантски 
услуги.

изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не вземат пряко 
участие  в проектирането, 
производството или  конструирането, 
продажбата , монтирането, 
използването  или поддръжката на 
взривни вещества нито представляват 
лицата, ангажирани в тези дейности. Те 
не се включват в никаква дейност, която 
може да е в противоречие с тяхната 
независима преценка или почтено 
поведение по отношение на дейностите 
по оценяване на съответствието, за 
които са нотифицирани. Това се прилага 
по-конкретно към консултантски 
услуги.

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 42
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на 
съответствието, на модула или модулите 
за оценяване на съответствието и на 
взривното вещество или взривните 
вещества, за които този орган твърди, че 
е компетентен, както и от сертификат за 
акредитация, когато има такъв,
издаден от национален орган по 
акредитация, който удостоверява, че 
органът за оценяване на съответствието 

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на 
съответствието, на модула или модулите 
за оценяване на съответствието и на 
взривното вещество или взривните 
вещества, за които този орган твърди, че 
е компетентен, както и от сертификат за 
акредитация,  издаден от национален 
орган по акредитация, който 
удостоверява, че органът за оценяване 
на съответствието отговаря на 
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отговаря на изискванията, посочени в 
член 27.

изискванията, посочени в член 27.

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 43
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 30 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато органът за оценяване на 
съответствието не може да 
предостави сертификат за 
акредитация, той представя пред 
нотифициращия орган всички 
документи, необходими за 
проверката, признаването и 
редовното наблюдение на неговото 
съответствие с изискванията, 
посочени в член 27.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 44
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за 
акредитация, посочен в член 30, 
параграф 2, нотифициращият орган 
предоставя на Комисията и на 
другите държави членки 
документите, които удостоверяват 
компетентността на органа за 
оценяване на съответствието и 
съществуващите правила, 
гарантиращи, че органът ще бъде 
редовно наблюдаван и ще продължи да 
отговаря на изискванията, 
установени в член 27.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 45
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само 
ако пред Комисията или пред другите 
държави членки не са повдигнати 
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането — в случай че е 
използван сертификат за акредитация, 

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само 
ако пред Комисията или пред другите 
държави членки не са повдигнати 
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането — в случай че е 
използван сертификат за акредитация, 
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или в срок от два месеца след 
нотифицирането — в случай че не е 
използвана акредитация.

или в срок от два месеца след 
нотифицирането.

Or. fr

Обосновка

Поради съображения, свързани с надеждността и безпристрастността на 
сертифицирането, и следователно свързани със сигурността, органите за оценяване 
на съответствието следва задължително да подлежат на акредитиране от 
органите и в никакъв случай не следва да бъдат асоциации на предприятия или 
професионални федерации.

Изменение 46
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
също така всички целесъобразни 
мерки, за да гарантират, че 
взривните вещества могат да бъдат 
пускани на пазара единствено при 
условие че са съхранявани по 
подходящ начин и се употребяват по 
предназначение.

Or. fr

Обосновка

Това привеждане в съответствие с новите разпоредби на директивата за 
пиротехническите изделия е необходимо, още повече че продуктите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, са по-опасни.

Изменение 47
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до […] [впишете 
дата — 2 години след приемането]
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
параграфи 7 и 9—24, членове 3—10, 
член 14, параграф 1, член 19, параграф 
1, буква a), подточка i), членове 20—26, 
член 27, параграфи 1—4, 6 и 7, член 27, 
параграфи 10—11, членове 28—44, член 
48, член 49 и приложение II  . Те 
незабавно съобщават на  Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива .

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до […] [впишете 
дата — три години след приемането]
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
параграфи 7 и 9—24, членове 3—10, 
член 14, параграф 1, член 19, параграф 
1, буква a), подточка i), членове 20—26, 
член 27, параграфи 1—4, 6 и 7, член 27, 
параграфи 10—11, членове 28—44, член 
48, член 49 и приложение II  . Те 
незабавно съобщават на  Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива .

Or. en

Изменение 48
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 модул В2 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато изпитванията се провеждат 
от нотифициран орган,
производителят, на отговорността на 
нотифицирания орган, нанася 
идентификационния номер на 
нотифицирания орган по време на 
производствения процес.

Производителят, на отговорността на 
нотифицирания орган, нанася 
идентификационния номер на 
нотифицирания орган по време на 
производствения процес.

Or. fr

Обосновка

Изменение с цел съгласуване, тъй като задължително трябва да се провеждат от 
нотифициран орган.
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