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Alteração 32
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) É necessário prever medidas 
transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado de explosivos 
que já tenham sido colocados no mercado 
em conformidade com a Diretiva 
93/15/CEE.

(43) É preciso conceder aos fabricantes e 
importadores um tempo razoável, mas 
limitado, para exercerem todos os direitos 
previstos pelas disposições nacionais 
vigentes antes da data de aplicação das 
normas nacionais que transpõem a
presente diretiva, por exemplo, para 
escoarem os respetivos stocks de produtos 
fabricados. É necessário prever medidas 
transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado de explosivos 
que já tenham sido colocados no mercado 
em conformidade com a Diretiva 
93/15/CEE.

Or. en

Alteração 33
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «Explosivos», as matérias e objetos
assim considerados pelas Recomendações 
das Nações Unidas relativas ao transporte 
de mercadorias perigosas e constantes da 
classe 1 destas recomendações;

1) «Explosivos», as matérias e objetos 
considerados potencialmente explosivos
pelas Recomendações das Nações Unidas 
relativas ao transporte de mercadorias 
perigosas e constantes da classe 1 destas 
recomendações e que são fabricados com 
vista a produzir um efeito prático por 
explosão ou com fins pirotécnicos;

Or. fr
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Justificação

Alguns produtos explosivos, como os adubos ou os produtos químicos utilizados na indústria, 
são classificados na classe I pela Organização das Nações Unidas, sem, pelo facto, serem 
abrangidos pelo campo de aplicação da presente diretiva.

Alteração 34
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A marcação CE não necessita de ser 
aposta em explosivos fabricados para uso 
próprio, explosivos transportados e 
entregues não embalados ou em 
autotanques para descarga direta no furo 
e explosivos fabricados no local de 
emprego e carregados imediatamente 
após terem sido produzidos (produção in 
situ).

suprimido

Or. fr

Justificação

Nada justifica uma flexibilização das regras de marcação, suscetível de colocar problemas de 
segurança na utilização de explosivos não embalados, transportados e entregues por 
autotanques ou fabricados no local.

Alteração 35
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apropriado, em função do 
risco de um material explosivo, os 
fabricantes devem realizar, para a 
proteção da saúde e da segurança dos 
consumidores, ensaios por amostragem do 
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material explosivo disponibilizado no 
mercado, investigar e, se necessário, 
conservar um registo das reclamações do
material explosivo não conforme e dos 
artigos de pirotecnia recolhidos, devendo 
informar os distribuidores de todas estas 
ações de controlo.

Or. fr

Justificação

Este alinhamento pelas novas disposições da diretiva relativa aos artigos de pirotecnia torna-
se ainda mais necessário pelo facto de os produtos abrangidos pela presente diretiva serem 
mais perigosos.

Alteração 36
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apropriado, em função do 
risco de um material explosivo, os 
importadores devem realizar, para a 
proteção da saúde e da segurança dos 
consumidores, ensaios por amostragem do 
material explosivo disponibilizado no 
mercado, investigar e, se necessário, 
conservar um registo das reclamações do 
material explosivo não conforme e dos 
artigos de pirotecnia recolhidos, devendo 
informar os distribuidores de todas estas 
ações de controlo.

Or. fr

Justificação

Este alinhamento pelas novas disposições da diretiva relativa aos artigos de pirotecnia torna-
se ainda mais necessário pelo facto de os produtos abrangidos pela presente diretiva serem 
mais perigosos.
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Alteração 37
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas exigidas 
pelo Estado-Membro em cujo mercado o 
explosivo é colocado ou disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração pode ser 
traduzida, a pedido, para a língua ou 
línguas exigidas pelo Estado-Membro em 
cujo mercado o explosivo é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 38
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que a avaliação e o controlo referidos no 
n.º 1 são efetuados por um organismo de 
acreditação nacional na aceção e nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 765/2008.

2. A avaliação e o controlo referidos no n.º 
1 são efetuados por um organismo de 
acreditação nacional na aceção e nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 765/2008.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.
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Alteração 39
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pode considerar-se que preenche esses 
requisitos qualquer organismo que 
pertença a uma organização empresarial 
ou associação profissional representativa 
de empresas envolvidas em atividades de 
projeto, fabrico, fornecimento, montagem, 
utilização ou manutenção dos explosivos 
que avalia, desde que prove a respetiva 
independência e a inexistência de 
conflitos de interesses.

suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 40
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Um  organismo de avaliação da 
conformidade, os seus quadros 
superiores, membros da administração  e 
o pessoal responsável pela realização das 
operações de avaliação da conformidade
não podem ser projetistas, fabricantes, 
fornecedores, instaladores, compradores, 
proprietários, utilizadores nem 
responsáveis pela manutenção de 
explosivos, nem mandatários de uma 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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dessas pessoas. Esta exigência não 
impede a utilização de explosivos que 
sejam necessários às atividades do 
organismo de avaliação da conformidade 
nem a utilização de tais produtos para fins 
pessoais.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 41
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade  não podem 
intervir diretamente no projeto, fabrico, 
construção, comercialização, instalação, 
utilização  ou manutenção desses
explosivos, nem ser mandatários das 
pessoas envolvidas nessas atividades . Não 
podem exercer qualquer atividade que 
possa conflituar com a independência da 
sua apreciação ou com a integridade no 
desempenho das atividades de avaliação da 
conformidade para as quais são 
notificados. Esta disposição é aplicável 
nomeadamente aos serviços de consultoria.

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade  não podem 
intervir diretamente no projeto, fabrico, 
construção, comercialização, instalação, 
utilização  ou manutenção de explosivos, 
nem ser mandatários das pessoas 
envolvidas nessas atividades . Não podem 
exercer qualquer atividade que possa 
conflituar com a independência da sua 
apreciação ou com a integridade no 
desempenho das atividades de avaliação da 
conformidade para as quais são 
notificados. Esta disposição é aplicável 
nomeadamente aos serviços de consultoria.

Or. fr
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Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 42
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos 
explosivos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de 
acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 27.º.

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos 
explosivos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de acreditação 
emitido por um organismo nacional de 
acreditação, atestando que os organismos 
de avaliação da conformidade cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 27.º.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 43
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que não possa apresentar o 
certificado de acreditação, o organismo de 
avaliação da conformidade deve fornecer 
à autoridade notificadora todas as provas 
documentais necessárias à verificação, ao 
reconhecimento e ao controlo regular da 
sua conformidade com os requisitos 
previstos no artigo 27.º.

suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 30.º, n.º 2, a autoridade 
notificadora deve facultar à Comissão e 
aos outros Estados-Membros prova 
documental que ateste da competência 
técnica do organismo de avaliação da 
conformidade e das disposições 
introduzidas para assegurar que o 
organismo é auditado periodicamente e 
continua a cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 27.º.

suprimido

Or. fr
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Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 45
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo em causa apenas pode 
efetuar as atividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação, sempre que seja utilizado um 
certificado de acreditação, e nos dois 
meses seguintes à notificação, se a 
acreditação não for utilizada.

5. O organismo em causa apenas pode 
efetuar as atividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações e, por conseguinte, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados pelas 
autoridades competentes e nunca devem ser organizações empresariais ou associações 
profissionais.

Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados Membros tomarão todas as 
medidas adequadas para que os 
explosivos só possam ser colocados no 
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mercado quando convenientemente 
armazenados e usados de acordo com o 
fim a que se destinam.

Or. fr

Justificação

Este alinhamento pelas novas disposições da diretiva relativa aos artigos de pirotecnia torna-
se ainda mais necessário pelo facto de os produtos abrangidos pela presente diretiva serem 
mais perigosos.

Alteração 47
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até […] [inserir data – 2 anos 
após a adoção] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 2.º, n.º 7 e n.ºs 9 a 24 , 3.º a 10.º, 
14.º, n.º 1, 19.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
i), 20.º a 26.º, 27.º, n.ºs 1 a 4, 27.º, n.ºs 6 e 
7, 27.º, n.ºs 10 e 11, 28.º a 44.º, 48.º, 49.º e 
o anexo II. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até […] [inserir data – 3 anos 
após a adoção] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 2.º, n.º 7 e n.ºs 9 a 24 , 3.º a 10.º, 
14.º, n.º 1, 19.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
i), 20.º a 26.º, 27.º, n.ºs 1 a 4, 27.º, n.ºs 6 e 
7, 27.º, n.ºs 10 e 11, 28.º a 44.º, 48.º, 49.º e 
o anexo II. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

Or. en

Alteração 48
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2 módulo C2 – n.º 7 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os ensaios sejam 
realizados por um organismo notificado, o 
fabricante deve apor, durante o processo de 
fabrico e sob a responsabilidade do
referido organismo, o número de 
identificação deste último.

O fabricante deve apor, durante o processo 
de fabrico e sob a responsabilidade do 
organismo notificado, o número de 
identificação deste último.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa manter a coerência do texto, uma vez que os ensaios devem 
obrigatoriamente ser realizados por um organismo notificado.


