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Poprawka 32
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku materiałów wybuchowych, które 
zostały już wprowadzone do obrotu 
zgodnie z dyrektywą 93/15/EWG.

(43) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, ale ograniczony 
czas na skorzystanie z wszelkich praw 
wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów.
Należy ustanowić przepisy przejściowe 
umożliwiające udostępnienie na rynku 
materiałów wybuchowych, które zostały 
już wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 93/15/EWG.

Or. en

Poprawka 33
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „materiały wybuchowe” oznaczają 
materiały i artykuły uznane za takie w 
zaleceniach Narodów Zjednoczonych 
dotyczących transportu towarów 
niebezpiecznych i należące do klasy 1 
określonej w tych zaleceniach;

1) „materiały wybuchowe” oznaczają 
materiały i artykuły uznane za 
wybuchające w zaleceniach Narodów 
Zjednoczonych dotyczących transportu 
towarów niebezpiecznych należące do 
klasy 1 określonej w tych zaleceniach i 
produkowane w celu wywołania 
praktycznego skutku w wyniku eksplozji 
lub w celach pirotechnicznych;

Or. fr
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Uzasadnienie

Niektóre produkty wybuchające, jak np. nawozy lub produkty chemiczne wykorzystywane w 
przemyśle, należą do klasy 1 według ONZ, a jednocześnie nie są przeznaczone do wejścia w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 34
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie CE nie musi być 
umieszczone na materiałach 
wybuchowych wyprodukowanych na 
własny użytek, materiałach wybuchowych 
przemieszczanych i dostarczanych bez 
opakowania lub w ciężarówkach z 
zamontowanymi pompami w celu 
bezpośredniego wyładowania do otworu 
wybuchowego oraz materiałów 
wybuchowych wyprodukowanych w 
miejscu wykonywania prac z użyciem 
materiałów wybuchowych i ładowanych 
bezpośrednio po wyprodukowaniu (tzw. 
produkcja in situ).

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nic nie uzasadnia takiego rozluźnienia zasad znakowania, co może stworzyć problemy 
związane z bezpieczeństwem stosowania materiałów wybuchowych przewożonych bez 
opakowania lub w ciężarówkach z zamontowanymi pompami lub wyprodukowanych w 
miejscu wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych.

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich stosownych przypadkach w 
odniesieniu do zagrożeń związanych z 
danym materiałem wybuchowym 
producenci zapewniają – w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów –
przeprowadzanie badania próby 
materiałów wybuchowych udostępnianych 
na rynku, badają skargi, materiały 
wybuchowe niezgodne z wymaganiami 
oraz przypadki wycofania wyrobów 
pirotechnicznych, a jeśli wystąpi taka 
konieczność, prowadzą stosowną 
ewidencję oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Takie dostosowanie do nowych przepisów dyrektywy o wyrobach pirotechnicznych jest tym 
bardziej konieczne, że wyroby wchodzące w zakres niniejszej dyrektywy są bardziej 
niebezpieczne.

Poprawka 36
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich stosownych przypadkach w 
odniesieniu do zagrożeń związanych z 
danym materiałem wybuchowym 
importerzy zapewniają – w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów –
przeprowadzanie badania próby 
materiałów wybuchowych udostępnianych 
na rynku, badają skargi, materiały 
wybuchowe niezgodne z wymaganiami 
oraz przypadki wycofania wyrobów 
pirotechnicznych, a jeśli wystąpi taka 
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konieczność, prowadzą stosowną 
ewidencję oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Takie dostosowanie do nowych przepisów dyrektywy o wyrobach pirotechnicznych jest tym 
bardziej konieczne, że wyroby wchodzące w zakres niniejszej dyrektywy są bardziej 
niebezpieczne.

Poprawka 37
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE ma wzorcowy 
układ określony w załączniku III do 
decyzji nr 768/2008/WE, zawiera elementy 
określone w odpowiednich modułach 
opisanych w załączniku II do niniejszej 
dyrektywy oraz jest systematycznie 
aktualizowana. Musi ona zostać 
przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym materiał wybuchowy wprowadza 
się do obrotu lub udostępnia na rynku.

2. Deklaracja zgodności UE ma wzorcowy 
układ określony w załączniku III do 
decyzji nr 768/2008/WE, zawiera elementy
określone w odpowiednich modułach 
opisanych w załączniku II do niniejszej 
dyrektywy oraz jest systematycznie 
aktualizowana. Może ona zostać 
przetłumaczona na żądanie na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym materiał 
wybuchowy wprowadza się do obrotu lub 
udostępnia na rynku.

Or. en

Poprawka 38
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, 
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 39
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
projektowanie, produkcję, dostarczanie, 
montowanie, wykorzystywanie lub 
konserwację materiałów wybuchowych, 
które ocenia, można uważać za taką 
jednostkę, pod warunkiem że wykazana 
została jej niezależność i brak konfliktu 
interesów.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
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z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami materiałów wybuchowych 
ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania materiałów 
wybuchowych, które są niezbędne do 
prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania tych produktów do 
celów osobistych.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 41
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być bezpośrednio zaangażowani w 
projektowanie, wytwarzanie czy 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie czy konserwację 
tych materiałów wybuchowych ani 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność.  Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, w odniesieniu do której 
podlegają notyfikacji. Dotyczy to w 
szczególności usług konsultingowych.

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być bezpośrednio zaangażowani w 
projektowanie, wytwarzanie czy 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie czy konserwację 
materiałów wybuchowych ani 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, w odniesieniu do której 
podlegają notyfikacji. Dotyczy to w 
szczególności usług konsultingowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz materiału 
lub materiałów wybuchowych, w 
odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji, jeżeli jest w 
posiadaniu, wydany przez krajową 

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz materiału 
lub materiałów wybuchowych, w 
odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji wydany przez 
krajową jednostkę akredytującą, 
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jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w art. 27.

potwierdzający, że dana jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania 
ustanowione w art. 27.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 43
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 27.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 30 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
dokumenty potwierdzające kompetencje 
jednostki oceniającej zgodność oraz 
wprowadzone ustalenia gwarantujące, że 
jednostka ta będzie systematycznie 
monitorowana i będzie nadal spełniać 
wymagania określone w art. 27.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działalność jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja lub 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłoszą zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują również 
wszelkie stosowne środki mające na celu 
zagwarantowanie, że materiały 
wybuchowe są wprowadzone do obrotu 
jedynie pod warunkiem właściwego ich 
składowania i skierowania do 
wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Or. fr

Uzasadnienie

Takie dostosowanie do nowych przepisów dyrektywy o wyrobach pirotechnicznych jest tym 
bardziej konieczne, że wyroby wchodzące w zakres niniejszej dyrektywy są bardziej 
niebezpieczne.

Poprawka 47
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [insert date –
2 years after adoption] przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania art. 2 ust. 7, art. 2 ust. 9–24, 
art. 3–10, art. 14 ust. 1, art. 19 ust. 1 lit. a) 

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [insert date –
three years after adoption]  przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 2 ust. 7, art. 2 
ust. 9–24, art. 3–10, art. 14 ust. 1, art. 19 
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pkt (i), art. 20–26, art. 27 ust. 1–4, art. 27 
ust. 6–7, art. 27 ust. 10–11, art. 28–44, art. 
48, 49 oraz załącznika II. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą .

ust. 1 lit. a) pkt (i), art. 20–26, art. 27 ust. 
1–4, art. 27 ust. 6–7, art. 27 ust. 10–11, art. 
28–44, art. 48, 49 oraz załącznika II.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą .

Or. en

Poprawka 48
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 – moduł C2 – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli badania są przeprowadzane przez 
jednostkę notyfikowaną, producent, na
odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
umieszcza podczas procesu produkcji 
numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej.

Na odpowiedzialność jednostki 
notyfikowanej producent musi umieszczać 
numer identyfikacyjny tej jednostki 
podczas procesu produkcyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka uspójniająca, ponieważ badania muszą obowiązkowo być prowadzone przez 
jednostkę notyfikowaną.


