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Amendement 32
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Er moet in een overgangsregeling 
worden voorzien waardoor explosieven die 
op grond van Richtlijn 93/15/EEG al in de 
handel zijn gebracht, op de markt kunnen 
worden aangeboden.

(43) De fabrikanten en importeurs moeten 
een redelijke doch beperkte tijd krijgen 
voor de uitoefening van eventuele rechten 
uit hoofde van nationale bepalingen die 
gelden vóór de inwerkingtreding van de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn, om bijvoorbeeld hun 
voorraden vervaardigde producten te 
kunnen verkopen. Er moet in een 
overgangsregeling worden voorzien 
waardoor explosieven die op grond van 
Richtlijn 93/15/EEG al in de handel zijn 
gebracht, op de markt kunnen worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "explosieven": alle stoffen en 
voorwerpen die in de  aanbevelingen van 
de Verenigde Naties inzake het vervoer 
van gevaarlijke goederen   als dusdanig
worden omschreven en aldaar zijn 
ingedeeld in klasse 1;

1) "explosieven": alle stoffen en 
voorwerpen die in de aanbevelingen van de 
Verenigde Naties inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen als explosieven
worden omschreven en aldaar zijn 
ingedeeld in klasse 1 en die zijn 
vervaardigd voor hun explosieve of 
pyrotechnische eigenschappen;

Or. fr
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Motivering

Sommige ontplofbare producten, zoals meststoffen of chemische producten gebruikt in de 
industrie, zijn door de Verenigde Naties ingedeeld in klasse 1, zonder dat het echter de 
bedoeling is dat deze onder de werkingsfeer vallen van deze richtlijn.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CE-markering hoeft niet te worden 
aangebracht op explosieven die voor eigen 
gebruik worden vervaardigd, op 
explosieven die onverpakt of in 
pompwagens worden vervoerd en geleverd 
om rechtstreeks in het schietgat te worden 
gelost, en op explosieven die worden 
vervaardigd op de plaats waar zij tot 
ontploffing worden gebracht en die nadat 
zij geproduceerd zijn, onmiddellijk 
worden geladen (zogenaamde productie 
ter plaatse).

Schrappen

Or. fr

Motivering

Een dergelijke versoepeling van de regels voor markering is niet gerechtvaardigd en kan 
problemen opleveren voor de gebruiksveiligheid van explosieven die onverpakt of in 
pompwagens worden vervoerd en geleverd of ter plaatse worden geproduceerd.

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dit gezien de risico’s van een 
explosief passend wordt geacht, voeren de 
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fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de explosieven die op 
de markt worden aangeboden, 
onderzoeken zij klachten, non-conforme 
explosieven en teruggeroepen 
pyrotechnische artikelen en houden 
daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.

Or. fr

Motivering

Aangezien de producten die onder deze richtlijn vallen meer gevaar opleveren, is het op één 
lijn brengen met de nieuwe bepalingen van de richtlijn over de pyrotechnische artikelen van 
nog groter belang.

Amendement 36
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dit gezien de risico’s van een 
explosief passend wordt geacht, voeren de 
importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de explosieven die op 
de markt worden aangeboden, 
onderzoeken zij klachten, non-conforme 
explosieven en teruggeroepen 
pyrotechnische artikelen en houden 
daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.

Or. fr
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Motivering

Aangezien de producten die onder deze richtlijn vallen meer gevaar opleveren, is het op één 
lijn brengen met de nieuwe bepalingen van de richtlijn over de pyrotechnische artikelen van 
nog groter belang.

Amendement 37
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende modules van 
bijlage II bij deze richtlijn vermelde 
elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of 
talen zoals gevraagd door de lidstaat waar 
het explosief in de handel wordt gebracht 
of op de markt wordt aangeboden.

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende modules van 
bijlage II bij deze richtlijn vermelde 
elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij kan op verzoek worden
vertaald in de taal of talen zoals gevraagd 
door de lidstaat waar het explosief in de 
handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden.

Or. en

Amendement 38
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de beoordeling en 
het toezicht als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 laten uitvoeren door een 
nationale accreditatie-instantie, zoals 
gedefinieerd in die verordening.

2. De beoordeling en het toezicht als 
bedoeld in lid 1 worden uitgevoerd
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 door een nationale accreditatie-
instantie, zoals gedefinieerd in die 
verordening.

Or. fr
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Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 39
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij 
het ontwerp, de vervaardiging, de 
levering, de montage, het gebruik of het 
onderhoud van explosieven, kan als een 
dergelijke instantie worden beschouwd op 
voorwaarde dat haar onafhankelijkheid 
en de afwezigheid van belangenconflicten 
aangetoond worden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van explosieven 
noch de gemachtigde van een van deze 
partijen. Dit belet echter niet het gebruik 
van explosieven die nodig zijn voor de 
activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 
gebruik van dergelijke producten voor 
persoonlijke doeleinden.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 41
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen of bouwen, verhandelen , 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
deze explosieven. Zij oefenen geen 
activiteiten uit die hun onafhankelijk 
oordeel of hun integriteit met betrekking 
tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen of bouwen, verhandelen, 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
explosieven. Zij oefenen geen activiteiten 
uit die hun onafhankelijk oordeel of hun 
integriteit met betrekking tot 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Or. fr
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Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
explosief of de explosieven waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en, 
indien dit bestaat, van een 
accreditatiecertificaat dat is afgegeven door
een nationale accreditatie-instantie, waarin 
wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 27.

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
explosief of de explosieven waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en van 
een accreditatiecertificaat dat is afgegeven 
door een nationale accreditatie-instantie, 
waarin wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 27.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 43
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de betrokken 
conformiteitsbeoordelingsinstantie geen 

Schrappen
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accreditatiecertificaat kan overleggen, 
verschaft zij de aanmeldende autoriteit 
alle bewijsstukken die nodig zijn om haar 
conformiteit met de eisen in artikel 27 te 
verifiëren en te erkennen en daar 
geregeld toezicht op te houden.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet 
gebaseerd is op een accreditatiecertificaat 
als bedoeld in artikel 30, lid 2, verschaft 
de aanmeldende autoriteit de Commissie 
en de andere lidstaten de bewijsstukken 
waaruit de bekwaamheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat de 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd 
en zal blijven voldoen aan de eisen van 
artikel 27.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.
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Amendement 45
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding indien een 
accreditatiecertificaat wordt gebruikt en 
binnen twee maanden na een aanmelding 
indien geen accreditatiecertificaat wordt 
gebruikt, geen bezwaren hebben 
ingediend.

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding geen bezwaren hebben 
ingediend.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
explosieven in de Unie  alleen op de 
markt  kunnen worden aangeboden
indien zij worden opgeslagen zoals het 
hoort en worden gebruikt waarvoor ze zijn 
bestemd.

Or. fr
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Motivering

Aangezien de producten die onder deze richtlijn vallen meer gevaar opleveren, is het op één 
lijn brengen met de nieuwe bepalingen van de richtlijn over de pyrotechnische artikelen van 
nog groter belang.

Amendement 47
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen – twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn]  de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken  om aan artikel 
2, lid 7, artikel 2, leden 9 tot en met 24, de 
artikelen 3 tot en met 10, artikel 14, lid 1, 
artikel 19, lid 1, onder a), punt i), de 
artikelen 20 tot en met 26, artikel 27, leden 
1 tot en met 4, artikel 27, leden 6 en 7, 
artikel 27, leden 10 en 11, de artikelen 28 
tot en met 44, de artikelen 48 en 49 en 
bijlage II  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. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen – drie jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn]  de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken  om aan artikel 
2, lid 7, artikel 2, leden 9 tot en met 24, de 
artikelen 3 tot en met 10, artikel 14, lid 1, 
artikel 19, lid 1, onder a), punt i), de 
artikelen 20 tot en met 26, artikel 27, leden 
1 tot en met 4, artikel 27, leden 6 en 7, 
artikel 27, leden 10 en 11, de artikelen 28 
tot en met 44, de artikelen 48 en 49 en 
bijlage II  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  .

Or. en

Amendement 48
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2 module C2 – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de tests door een aangemelde 
instantie worden uitgevoerd, brengt de

De fabrikant brengt onder 
verantwoordelijkheid van de aangemelde 
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fabrikant, onder verantwoordelijkheid van 
de aangemelde instantie, tijdens het 
fabricageproces het identificatienummer 
van deze instantie aan.

instantie tijdens het fabricageproces het 
identificatienummer van die instantie aan.

Or. fr

Motivering

Consistentere formulering, daar de tests absoluut moeten worden uitgevoerd door een 
aangemelde instantie.


