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Ændringsforslag 32
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Det er nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som gør det muligt at 
bringe eksplosivstoffer i omsætning, 
såfremt de allerede er bragt i omsætning i 
henhold til direktiv 93/15/EØF.

(43) Fabrikanter og importører har brug 
for rimelig, men begrænset tid til at udøve 
de rettigheder, de nationale retsregler 
måtte give dem, inden datoen for 
anvendelse af de nationale bestemmelser 
til gennemførelse af dette direktiv, f.eks. 
med henblik på at sælge deres lager af 
allerede fremstillede produkter. Det er 
nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som gør det muligt at 
bringe eksplosivstoffer i omsætning, 
såfremt de allerede er bragt i omsætning i 
henhold til direktiv 93/15/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 33
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "eksplosivstoffer":  materialer og 
genstande, der betragtes som sådanne i De 
Forenede Nationers henstillinger 
vedrørende transport af farligt gods (United 
Nations Recommendations on Transport of 
Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 
heri:

1) "eksplosivstoffer":  materialer og 
genstande, der betragtes som eksplosive i 
De Forenede Nationers henstillinger 
vedrørende transport af farligt gods (United 
Nations Recommendations on Transport of 
Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 
heri og fremstillet til at frembringe en 
praktisk eksplosiv eller pyroteknisk effekt:

Or. fr
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Begrundelse

Visse eksplosive produkter som f.eks. gødning eller kemikalier, der anvendes i industrien, er 
klassificeret i klasse 1 af FN, uden at det dog er meningen, at de skal indgå i dette direktivs 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 34
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CE-mærkningen behøver ikke anbringes 
på eksplosivstoffer, der er fremstillet til 
eget brug, eksplosivstoffer, der 
transporteres og leveres uemballeret eller 
i pumpevogne med henblik på direkte 
aflæsning i sprænghuller, og 
eksplosivstoffer, der fremstilles på 
sprængningsstedet, og som lades 
umiddelbart efter fremstillingen (såkaldt 
"in situ- produktion").

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er intet belæg for en sådan lempelse af reglerne for mærkning, som kan give 
sikkerhedsmæssige problemer ved anvendelsen af eksplosivstoffer, der transporteres og 
leveres uemballeret eller i pumpevogne eller fremstilles på stedet.

Ændringsforslag 35
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle tilfælde hvor det anses for 
hensigtsmæssigt som følge af de med et 
eksplosivstof forbundne risici, skal 
fabrikanter med henblik på beskyttelse af 
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forbrugernes sundhed og sikkerhed 
foretage stikprøvekontrol af 
eksplosivstoffer, der er gjort tilgængelige 
på markedet, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, eksplosivstoffer, 
der ikke opfylder kravene, og 
tilbagekaldelser af eksplosivstoffer og 
holde distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. fr

Begrundelse

 Denne tilpasning til de nye bestemmelser i direktivet om pyrotekniske artikler er desto mere 
nødvendig, eftersom de produkter, der er omfattet af dette direktiv, er farligere.

Ændringsforslag 36
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle tilfælde hvor det anses for 
hensigtsmæssigt som følge af de med et 
eksplosivstof forbundne risici, skal 
importører med henblik på beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og sikkerhed 
foretage stikprøvekontrol af 
eksplosivstoffer, der er gjort tilgængelige 
på markedet, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, eksplosivstoffer, 
der ikke opfylder kravene, og 
tilbagekaldelser af eksplosivstoffer og 
holde distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. fr

Begrundelse

 Denne tilpasning til de nye bestemmelser i direktivet om pyrotekniske artikler er desto mere 
nødvendig, eftersom de produkter, der er omfattet af dette direktiv, er farligere.
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Ændringsforslag 37
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag III til 
afgørelse nr. 768/2008/EF, indeholde de 
elementer, der er anført i de relevante 
moduler i bilag II til nærværende direktiv 
og løbende ajourføres. Den skal oversættes 
til det eller de officielle sprog, der kræves 
af den medlemsstat, hvor eksplosivstoffet 
bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt på markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag III til 
afgørelse nr. 768/2008/EF, indeholde de 
elementer, der er anført i de relevante 
moduler i bilag II til nærværende direktiv 
og løbende ajourføres. Den kan efter 
anmodning oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor eksplosivstoffet bringes 
i omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet

Or. en

Ændringsforslag 38
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
765/2008.

2. Den i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
765/2008.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
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brancheorganisationer.

Ændringsforslag 39
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et organ, der tilhører en 
erhvervsorganisation og/eller 
brancheforening, som repræsenterer 
virksomheder, der er involveret i 
konstruktion, fremstilling, 
tilvejebringelse, sammensætning, brug 
eller vedligeholdelse af eksplosivstoffer, 
som det vurderer, kan, forudsat at det er 
påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke 
er tale om interessekonflikter, anses for at 
være et sådant organ.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 40
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet  , 
dets øverste ledelse  og det personale, der 
er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering  , må ikke
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer,  bruger eller reparatør

4. (Vedrører ikke den danske tekst)
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af eksplosivstoffer eller være bemyndiget 
repræsentant for nogen af disse parter. 
Dette forhindrer ikke anvendelsen af 
eksplosivstoffer, der er nødvendige for 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
produkter i personligt øjemed.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 41
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering  må ikke
være  direkte involveret  i konstruktion, 
fremstilling, 1 markedsføring  , montage, 
brug  eller vedligeholdelse af disse
eksplosivstoffer eller være repræsentant for 
parter, der er beskæftiget med disse 
aktiviteter  . De må ikke deltage i 
aktiviteter, som kan være i strid med deres 
objektivitet og integritet i forbindelse med 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningsservice.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering  må ikke 
være  direkte involveret  i konstruktion, 
fremstilling, 1 markedsføring  , montage, 
brug  eller vedligeholdelse af 
eksplosivstoffer eller være repræsentant for 
parter, der er beskæftiget med disse 
aktiviteter  . De må ikke deltage i 
aktiviteter, som kan være i strid med deres 
objektivitet og integritet i forbindelse med 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningsservice.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
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brancheorganisationer.

Ændringsforslag 42
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de eksplosivstoffer, som organet 
hævder at være kompetent til, samt af et 
eventuelt akkrediteringscertifikat udstedt af 
et nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 27.

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de eksplosivstoffer, som organet 
hævder at være kompetent til, samt af et 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 27.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 43
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det pågældende 
overensstemmelsesvurderingsorgan ikke 
kan forelægge et akkrediteringscertifikat, 
forelægger det den bemyndigende 
myndighed al den dokumentation, der er 

udgår
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nødvendig for at kontrollere, anerkende 
og regelmæssigt overvåge, at det opfylder 
kravene i artikel 27.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 44
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på 
et akkrediteringscertifikat som omhandlet 
i artikel 30, stk. 2, skal den bemyndigende 
myndighed forelægge Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater den 
dokumentation, der attesterer 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
kompetence, og oplysninger om de 
ordninger, der er indført til sikring af, at 
der regelmæssigt føres tilsyn med organet, 
og at organet også fremover vil opfylde de 
i artikel 27 fastsatte krav.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.
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Ændringsforslag 45
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter en notifikation baseret på et 
akkrediteringscertifikat og inden for to 
måneder efter en notifikation, der ikke er 
baseret på et akkrediteringscertifikat.

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter notifikationen.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 46
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer ligeledes alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at eksplosivstoffer kun kan markedsføres, 
hvis de opbevares korrekt og anvendes i 
overensstemmelse med deres formål.

Or. fr

Begrundelse

 Denne tilpasning til de nye bestemmelser i direktivet om pyrotekniske artikler er desto mere 
nødvendig, eftersom de produkter, der er omfattet af dette direktiv, er farligere.
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Ændringsforslag 47
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest [indsæt dato – 2 år efter 
vedtagelsen]  de nødvendige love og 
administrative bestemmelser for at 
efterkomme artikel 2, stk. 7, artikel 2, stk. 
9-24, artikel 3-10, artikel 14, stk. 1, artikel 
19, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 20-26, 
artikel 27, stk. 1-4, artikel 27, stk. 6-7, 
artikel 27, stk. 10-11, artikel 28-44, artikel 
48, artikel 49 og bilag II  . De meddeler 
straks Kommissionen ordlyden af disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv  .

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest [indsæt dato – 3 år efter 
vedtagelsen]  de nødvendige love og 
administrative bestemmelser for at 
efterkomme artikel 2, stk. 7, artikel 2, stk. 
9-24, artikel 3-10, artikel 14, stk. 1, artikel 
19, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 20-26, 
artikel 27, stk. 1-4, artikel 27, stk. 6-7, 
artikel 27, stk. 10-11, artikel 28-44, artikel 
48, artikel 49 og bilag II  . De meddeler 
straks Kommissionen ordlyden af disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv  .

Or. en

Ændringsforslag 48
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 – modul C2 - stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis prøvningen foretages af et 
bemyndiget organ, anbringer fabrikanten 
på det bemyndigede organs ansvar dettes 
identifikationsnummer under 
fremstillingsprocessen.

Fabrikanten anbringer på det bemyndigede 
organs ansvar dettes identifikationsnummer 
under fremstillingsprocessen.

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre sammenhæng, eftersom prøvningerne obligatorisk gennemføres 
af et bemyndiget organ.


