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Grozījums Nr. 32
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamas tirgū sprāgstvielas, kas jau 
ir laistas tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 93/15/EEK.

(43) Ražotājiem un importētājiem ir jādod 
pietiekams, taču ierobežots laiks, lai 
izmantotu visas tiesības atbilstoši 
attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas ir 
spēkā pirms to valsts tiesību aktu 
piemērošanas, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, lai, piemēram, pārdotu saražoto 
produktu krājumus. Jāparedz pārejas 
pasākumi, kas ļautu darīt pieejamas tirgū 
sprāgstvielas, kas jau ir laistas tirgū 
saskaņā ar Direktīvu 93/15/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “sprāgstvielas” ir materiāli un 
izstrādājumi, kurus par tādiem uzskata 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ieteikumos par bīstamo preču pārvadāšanu 
un kuri ietilpst minēto ieteikumu 1. klasē;

1) “sprāgstvielas” ir materiāli un 
izstrādājumi, kurus par 
sprādzienbīstamiem uzskata Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ieteikumos par 
bīstamo preču pārvadāšanu, kuri ietilpst 
minēto ieteikumu 1. klasē un kuri tiek 
ražoti ar mērķi sprādzienu izmantot 
praktiskiem vai pirotehniskiem nolūkiem;

Or. fr

Pamatojums

Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumu 1. klasē ir daži sprādzienbīstami produkti, 
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piemēram, industriāli izmantotie mēslošanas līdzekļi vai ķīmiskie produkti, uz kuriem nav 
paredzēts attiecināt šīs direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 34
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CE zīme nav jāizvieto uz sprāgstvielām, 
kas ražotas pašu izmantošanai, 
sprāgstvielām, kuras pārvadā un piegādā 
neiesaiņotā veidā vai transportlīdzeklī, no 
kura to izsūknē un iepilda tieši 
spridzināšanas atverē, un uz 
sprāgstvielām, kuras izgatavo 
spridzināšanas vietā un izmanto 
nekavējoties pēc izgatavošanas (in situ 
ražošana).

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šāda noteikumu atvieglošana ir nepamatota un var radīt lietošanas drošības problēmas 
attiecībā uz sprāgstvielām, kuras ir neiesaiņotas, kuras pārvadā un piegādā transportlīdzeklī, 
no kura to izsūknē un iepilda tieši spridzināšanas atverē, vai kuras izgatavo in situ.

Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
sprāgstvielas radīto risku, ražotāji 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamu 
sprāgstvielu izlases veida pārbaudi, 
izmeklē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
un pirotehnisku izstrādājumu atsaukumus 
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un attiecīgā gadījumā veic to 
reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par 
šo uzraudzību izplatītājus.

Or. fr

Pamatojums

Šis pielāgojums pirotehnikas izstrādājumu direktīvas jaunajiem noteikumiem ir ļoti 
nepieciešams, jo šajā direktīvā iekļautie produkti ir vēl bīstamāki.

Grozījums Nr. 36
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
sprāgstvielas radīto risku, importētāji 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamu 
sprāgstvielu izlases veida pārbaudi, 
izmeklē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
un pirotehnisku izstrādājumu atsaukumus 
un attiecīgā gadījumā veic to 
reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par 
šo uzraudzību izplatītājus.

Or. fr

Pamatojums

Šis pielāgojums pirotehnikas izstrādājumu direktīvas jaunajiem noteikumiem ir ļoti 
nepieciešams, jo šajā direktīvā iekļautie produkti ir vēl bīstamāki.

Grozījums Nr. 37
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. Tā tiek tulkota valodā
vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
sprāgstvielu laiž tirgū vai dara pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To pēc pieprasījuma 
var tulkot vienā vai vairākās valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā sprāgstvielu laiž 
tirgū vai dara pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 
valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

2. Novērtēšanu un uzraudzību, kas minēta 
1. punktā, veic valsts akreditācijas 
struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 
nozīmē un saskaņā ar to.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 39
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūru, kas pieder uzņēmumu 
apvienībai vai profesionālai federācijai, 
kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti 
novērtējamo sprāgstvielu izstrādē, 
ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā 
vai apkopē, var uzskatīt par šādu 
struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un 
interešu konflikta neesība.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 40
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas atbild 
par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, 
nav vērtējamo sprāgstvielu izstrādātāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, nedz 
minēto pušu pilnvarotie pārstāvji. Tas 
neliedz izmantot sprāgstvielas, kas ir 
vajadzīgas atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
produktus personiskiem mērķiem.

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas atbild 
par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, 
nav vērtējamo sprāgstvielu izstrādātāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, nedz 
minēto pušu pilnvarotie pārstāvji. Tas 
neliedz izmantot sprāgstvielas, kas ir 
vajadzīgas atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
produktus personiskiem mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
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gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 41
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem nav tieši saistīti ar šo
produktu izveidi, ražošanu vai 
konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, 
lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv 
šajās darbībās iesaistītās personas. Tie 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to 
lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem nav tieši saistīti ar 
sprāgstvielu izveidi, ražošanu vai 
konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, 
lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv 
šajās darbībās iesaistītās personas. Tie 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to 
lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 42
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un sprāgstvielu vai 
sprāgstvielām, par ko struktūra paziņo sevi 

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un sprāgstvielu vai 
sprāgstvielām, par ko struktūra paziņo sevi 
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par kompetentu, kā arī akreditācijas 
sertifikātu, ja tāds ir, ko izdevusi valsts 
akreditācijas struktūra, apliecinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
27. pantā noteiktajām prasībām.

par kompetentu, kā arī akreditācijas 
sertifikātu, ko izdevusi valsts akreditācijas 
struktūra, apliecinot, ka atbilstības 
novērtēšanas struktūra atbilst 27. pantā 
noteiktajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 43
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā 
paziņojošajai iestādei iesniedz visus 
dokumentāros pierādījumus, kas 
nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un 
regulāri uzraudzītu tās atbilstību 
27. panta prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
30. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm 
dokumentārus pierādījumus, kuri 
apliecina atbilstības novērtēšanas 
struktūras kompetenci un veiktos 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka 
minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta 
un ka tā joprojām atbilst 27. panta 
prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 45
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā pēc 
paziņošanas, ja tiek izmantots 
akreditācijas sertifikāts, un divu mēnešu 
laikā pēc paziņošanas, ja akreditācijas 
procedūra netiek izmantota.

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
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gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sprāgstvielas drīkst laist tirgū vienīgi tad, 
ja tās tiek pienācīgi uzglabātas un lietotas 
paredzētajiem mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Šis pielāgojums pirotehnikas izstrādājumu direktīvas jaunajiem noteikumiem ir ļoti 
nepieciešams, jo šajā direktīvā iekļautie produkti ir vēl bīstamāki.

Grozījums Nr. 47
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [ieraksta 
datumu – 2 gadus pēc pieņemšanas] 
pieņem un publicē normatīvos aktus un 
administratīvos noteikumus, kas vajadzīgi, 
lai izpildītu 2. panta 7. punktu, 2. panta 9. 
— 24. punktu, 3. — 10. pantu, 14. panta 
1. punktu, 19. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu, 20. — 26. pantu, 
27. panta 1. — 4. punktu, 27. panta 6. —
7. punktu, 27. panta 10. — 11. punktu, 28. 

— 44. pantu, 48. pantu, 49. pantu un 
II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [ieraksta 
datumu – trīs gadus pēc pieņemšanas]
pieņem un publicē normatīvos aktus un 
administratīvos noteikumus, kas vajadzīgi, 
lai izpildītu 2. panta 7. punktu, 2. panta 
9.−24. punktu, 3.−10. pantu, 14. panta 
1. punktu, 19. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu, 20.−26. pantu, 
27. panta 1.−4. punktu, 27. panta 
6.−7. punktu, 27. panta 10.−11. punktu, 
28.−44. pantu, 48. pantu, 49. pantu un 
II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
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direktīvas atbilstības tabulu. direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts C2 modulis – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudes veic paziņotā struktūra,
ražotājs uz šīs paziņotās struktūras 
atbildību ražošanas procesā uzliek 
paziņotās struktūras identifikācijas 
numuru.

Ražotājs uz paziņotās struktūras atbildību 
ražošanas procesā uzliek paziņotās 
struktūras identifikācijas numuru.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts saskaņošanas nolūkos, jo pārbaudes ir obligāti jāveic paziņotajai 
struktūrai.


