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Muudatusettepanek 32
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks 
lõhkematerjalid, mis on juba turule lastud 
direktiivi 93/15/EMÜ kohaselt.

(43) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
mõistlikult, ent piiratud hulgal aega 
kasutada õigusi, mis kehtisid enne 
käesolevat direktiivi riiklikku õigusse
ülevõtvate siseriiklike eeskirjade 
kohaldamise kuupäeva, näiteks õigus 
müüa oma toodetud toodete varusid. On 
vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks 
lõhkematerjalid, mis on juba turule lastud 
direktiivi 93/15/EMÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „lõhkematerjalid” – materjalid ja
tooteid, mida käsitletakse
lõhkematerjalidena ÜRO ohtlike kaupade 
veoks antud soovitustes ja mis kuuluvad 
nimetatud soovituste 1. klassi;

1) „lõhkematerjalid” – materjalid ja tooted, 
mida käsitletakse plahvatusohtlikena ÜRO 
ohtlike kaupade veoks antud soovitustes
ning mis kuuluvad nimetatud soovituste 1. 
klassi ja on valmistatud lõhke- või 
pürotehnilise efekti saamiseks;

Or. fr

Selgitus

Teatavad plahvatusohtlikud tooted, nagu väetised või tööstuses kasutatavad kemikaalid on 
ÜRO liigitanud 1. klassi kuuluvaks, ent sellest hoolimata ei kuulu nad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 34
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-vastavusmärgist ei ole vaja kinnitada 
oma tarbeks toodetud lõhkematerjalidele, 
lõhkematerjalidele, mida transporditakse 
või tarnitakse pakendamata või 
paakautodes nende otsese 
mahalaadimiseni lõhkeauku, ning 
lõhkematerjalidele, mis on valmistatud 
lõhkamiskohtades ja mis laetakse 
viivitamata pärast nende tootmist (nn 
kohapealne tootmine).

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Miski ei õigusta märgistamiseeskirjade sellisel määral leebemaks muutmist, see võib tekitada 
turvaprobleeme selliste lõhkeainete kasutamisel, mis on pakendamata, mida transporditakse 
või tarnitakse paakautodes või mis on valmistatud kohapeal.

Muudatusettepanek 35
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad teostavad tarbijate tervise ja 
ohutuse kaitsmiseks turule viidud 
lõhkeainete pistelist kontrolli, uurivad
kaebusi, nõuetele mittevastavaid 
lõhkeaineid ja nende tagasivõtmisi, 
peavad vajaduse korral sellekohast 
registrit ning teavitavad turustajaid 
sellisest järelevalvest, juhul kui seda 
peetakse asjakohaseks lõhkeainega seotud 
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ohtude seisukohast. 

Or. fr

Selgitus

Ühtlustamine pürotehnilisi tooteid käsitleva direktiivi uute sätetega on äärmiselt vajalik, kuna 
käesolevas direktiivis käsitletud tooted on ohtlikumad.

Muudatusettepanek 36
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importijad teostavad tarbijate tervise ja 
ohutuse kaitsmiseks turule viidud 
lõhkeainete pistelist kontrolli, uurivad 
kaebusi, nõuetele mittevastavaid 
lõhkeaineid ja nende tagasivõtmisi, 
peavad vajaduse korral sellekohast 
registrit ning teavitavad turustajaid 
sellisest järelevalvest, juhul kui seda 
peetakse asjakohaseks lõhkeainega seotud 
ohtude seisukohast. 

Or. fr

Selgitus

Ühtlustamine pürotehnilisi tooteid käsitleva direktiivi uute sätetega on äärmiselt vajalik, kuna 
käesolevas direktiivis käsitletud tooted on ohtlikumad.

Muudatusettepanek 37
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 
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ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 
määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus lõhkematerjal turule 
lastakse või kättesaadavaks tehakse.

ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 
määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See võidakse 
taotluse korral tõlkida keelde või 
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
lõhkematerjal turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 nimetatud hindamist ja jälgimist teostab 
määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja 
sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 nimetatud hindamist ja 
jälgimist teostab määruse (EÜ) nr 
765/2008 tähenduses ja sellega kooskõlas 
riiklik akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 39
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud tema hinnatavate 

välja jäetud
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lõhkematerjalide projekteerimise, 
tootmise, tarnimise, monteerimise, 
kasutamise või hooldamisega, võib pidada 
selliseks asutuseks tingimusel, et 
tõendatud on selle sõltumatus ja 
igasugune huvide konflikti puudumine.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 40
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla 
lõhkematerjalide projekteerijad, tootjad, 
tarnijad, paigaldajad, ostjad, omanikud, 
kasutajad, hooldajad ega ühegi nimetatud
osapoole volitatud esindajad. See ei välista 
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike hinnatud toodete kasutamist ega 
nende toodete kasutamist isiklikuks 
otstarbeks.

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 
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Muudatusettepanek 41
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
viisil seotud lõhkematerjalide 
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei 
tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib 
olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille teostamiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 42
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja lõhkematerjali või lõhkematerjalide 
kirjelduse, millega tegelemiseks ta väidab 
end pädev olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistuse (viimase 

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja lõhkematerjali või lõhkematerjalide 
kirjelduse, millega tegelemiseks ta väidab 
end pädev olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistuse, mis tõendab, et 
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olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 27 
sätestatud nõuetele.

vastavushindamisasutus vastab artiklis 27 
sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 43
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, siis 
esitab ta teavitavale ametiasutusele kogu 
dokumentaalse tõestuse, mis on vajalik, et 
kontrollida, tunnistada ja korrapäraselt 
jälgida tema vastavust artiklis 27 
sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 30 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalse 
tõestuse, mis tõendab 
vastavushindamisasutuse pädevust ja 
kehtivat korda, millega tagatakse asutuse 
korrapärane jälgimine ning selle jätkuv 
vastavus artiklis 27 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 

Muudatusettepanek 45
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist, kui kasutatakse 
akrediteerimistunnistust, ja kahe kuu 
jooksul peale teavitamist juhul, kui 
akrediteerimist ei kasutata.

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja järelikult turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema ametkonna poolt akrediteeritud ning need ei tohi mingil 
juhul olla ettevõtete ühendused või kutseliidud. 
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Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad samuti kõik 
asjakohased meetmed tagamaks, et 
lõhkeaineid võib turule viia ainult 
tingimusel, et neid ladustatakse 
nõuetekohaselt ja kasutatakse ettenähtud 
eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

Ühtlustamine pürotehnilisi tooteid käsitleva direktiivi uute sätetega on äärmiselt vajalik, kuna 
käesolevas direktiivis käsitletud tooted on ohtlikumad.

Muudatusettepanek 47
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu artikli 2 
lõike 7, artikli 2 lõigete 9–24, artiklite 3–
10, artikli 14 lõike 1, artikli 19 lõike 1 
punkti a alapunkti i, artiklite 20–26, artikli 
27 lõigete1–4, artikli 27 lõigete 6–7, artikli 
27 lõigete 10–11, artiklite 28–44, artikli 48, 
artikli 49 ja II lisa järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need 
hiljemalt [sisestada kuupäev – kaks aastat
pärast vastuvõtmist]. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu artikli 2 
lõike 7, artikli 2 lõigete 9–24, artiklite 3–
10, artikli 14 lõike 1, artikli 19 lõike 1 
punkti a alapunkti i, artiklite 20–26, artikli 
27 lõigete1–4, artikli 27 lõigete 6–7, artikli 
27 lõigete 10–11, artiklite 28–44, artikli 48, 
artikli 49 ja II lisa järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need 
hiljemalt [sisestada kuupäev – kolm aastat 
pärast vastuvõtmist]. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – moodul C2 – punkt 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui katsed viib läbi teavitatud asutus,
kinnitab tootja teavitatud asutuse 
vastutusel teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumbri tootele 
valmistamise ajal.

Tootja kinnitab teavitatud asutuse 
vastutusel teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumbri tootele 
valmistamise ajal.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud ühtsuse tagamiseks, sest katsed peab tingimata läbi viima 
teavitatud asutus.


