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Amendamentul 32
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Este necesar să se prevadă dispoziții 
tranzitorii care să permită punerea la 
dispoziție pe piață a explozivilor care au 
fost deja introduși pe piață în conformitate 
cu Directiva 93/15/CEE.

(43) Producătorilor și importatorilor ar 
trebui să li se acorde un interval de timp 
rezonabil însă limitat pentru a-și exercita 
orice drept în conformitate cu normele de 
drept intern aflate în vigoare înainte de 
data aplicării normelor naționale de 
transpunere a prezentei directive astfel 
încât, de exemplu, să își vândă stocurile 
de produse finite. Este necesar să se 
prevadă dispoziții tranzitorii care să 
permită punerea la dispoziție pe piață a 
explozivilor care au fost deja introduși pe 
piață în conformitate cu Directiva 
93/15/CEE.

Or. en

Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „exploziv” înseamnă materialele și 
articolele considerate ca atare în 
recomandările Organizației Națiunilor 
Unite privind transportul mărfurilor 
periculoase și care se încadrează în clasa 1 
a acestor recomandări;

1. „exploziv” înseamnă materialele și 
articolele considerate explozibile în 
recomandările Organizației Națiunilor 
Unite privind transportul mărfurilor 
periculoase și care se încadrează în clasa 1 
a acestor recomandări și care sunt 
fabricate în vederea producerii unui efect 
practic prin explozie sau în scopuri 
pirotehnice;

Or. fr
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Justificare

Anumite produse explozibile, precum îngrășămintele sau produsele chimice utilizate în 
industrie, sunt încadrate în clasa 1 de Organizația Națiunilor Unite, fără a fi totuși destinate 
să intre în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 34
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu este necesară aplicarea marcajului CE 
pe explozivii fabricați pentru uz propriu, 
explozivii transportați și livrați fără 
ambalaj sau în camioane cu pompă 
pentru descărcarea lor directă în gaura 
pentru explozivi și explozivii fabricați la 
locul de producere a exploziei care sunt 
încărcați imediat după fabricare (așa-
numita producție „in situ”).

eliminat

Or. fr

Justificare

Nimic nu justifică o astfel de relaxare a regulilor de marcaj care poate pune probleme de 
securitate a utilizării explozivilor fără ambalaj, transportați și livrați în camioane cu pompă 
sau fabricați in situ.

Amendamentul 35
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori acest lucru este justificat 
de riscurile prezentate de un exploziv, 
producătorii testează prin eșantionare 
explozivii desfăcuți pe piață, pentru a 
proteja sănătatea și siguranța 
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consumatorilor, examinează reclamațiile, 
explozivii neconformi și rechemările de 
articole pirotehnice și, dacă este cazul, țin 
un registru în acest sens și informează 
distribuitorii privind orice astfel de 
activități de monitorizare.

Or. fr

Justificare

Această aliniere la noile dispoziții ale directivei privind articolele pirotehnice este cu atât mai 
necesară cu cât produsele vizate de prezenta directivă sunt mai periculoase.

Amendamentul 36
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori acest lucru este justificat 
de riscurile prezentate de un exploziv, 
importatorii testează prin eșantionare 
explozivii desfăcuți pe piață, pentru a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, examinează reclamațiile, 
explozivii neconformi și rechemările de 
articole pirotehnice și, dacă este cazul, țin 
un registru în acest sens și informează 
distribuitorii privind orice astfel de 
activități de monitorizare.

Or. fr

Justificare

Această aliniere la noile dispoziții ale directivei privind articolele pirotehnice este cu atât mai 
necesară cu cât produsele vizate de prezenta directivă sunt mai periculoase.

Amendamentul 37
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, 
conține elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă 
și se actualizează constant. Aceasta este
tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) 
de statul membru pe piața căruia este 
introdus sau pus la dispoziție explozivul.

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, 
conține elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă 
și se actualizează constant. Aceasta poate fi
tradusă, la cerere, în limba (limbile) 
impusă (impuse) de statul membru pe piața 
căruia este introdus sau pus la dispoziție 
explozivul.

Or. en

Amendamentul 38
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca
evaluarea și monitorizarea menționate la 
alineatul (1) să fie efectuate de un 
organism național de acreditare în sensul și 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008.

(2) Evaluarea și monitorizarea menționate 
la alineatul (1) sunt efectuate de un 
organism național de acreditare în sensul și 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 39
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism care aparține unei asociații 
de afaceri sau unei federații profesionale 
care reprezintă întreprinderile implicate 
în proiectarea, fabricarea, furnizarea, 
asamblarea, utilizarea sau întreținerea 
explozivilor poate fi considerat a fi un 
astfel de organism, cu condiția să se 
demonstreze că este independent și că nu 
există conflicte de interese.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un organism de evaluare a 
conformității, personalul din conducerea 
generală a acestuia și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să fie 
proiectanți, constructori, furnizori, 
instalatori, cumpărători, proprietari, 
utilizatori sau agenți de mentenanță ai
explozivilor și nici reprezentanți autorizați 
ai vreuneia dintre acele părți. Acest lucru 
nu împiedică utilizarea explozivilor care 
sunt necesari pentru operațiunile 
organismului de evaluare a conformității 

(4) Un organism de evaluare a 
conformității, personalul din conducerea 
generală a acestuia și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să fie 
proiectanți, constructori, furnizori, 
instalatori, cumpărători, proprietari, 
utilizatori sau agenți de mentenanță de 
explozivi și nici reprezentanți autorizați ai 
vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu 
împiedică utilizarea explozivilor care sunt 
necesari pentru operațiunile organismului 
de evaluare a conformității sau utilizarea 
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sau utilizarea unor astfel de produse în 
scopuri personale.

unor astfel de produse în scopuri personale.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 41
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu pot interveni direct în 
proiectarea, fabricarea sau construcția, 
comercializarea, instalarea, utilizarea sau 
întreținerea explozivilor respectivi și nu pot 
reprezenta părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în activități 
care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile 
de evaluare a conformității pentru care sunt 
notificați. Aceste dispoziții se aplică în 
special serviciilor de consultanță.

Un organism de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu pot interveni direct în 
proiectarea, fabricarea sau construcția, 
comercializarea, instalarea, utilizarea sau 
întreținerea de explozivi și nu pot 
reprezenta părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în activități 
care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile 
de evaluare a conformității pentru care sunt 
notificați. Aceste dispoziții se aplică în 
special serviciilor de consultanță.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.
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Amendamentul 42
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a explozivului sau 
explozivilor pentru care organismul se 
consideră a fi competent, precum și de un 
certificat de acreditare, în cazul în care 
există, eliberat de un organism național de 
acreditare care să ateste că organismul de 
evaluare a conformității satisface cerințele 
prevăzute la articolul 27.

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a explozivului sau 
explozivilor pentru care organismul se 
consideră a fi competent, precum și de un 
certificat de acreditare eliberat de un 
organism național de acreditare care să 
ateste că organismul de evaluare a 
conformității satisface cerințele prevăzute 
la articolul 27.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 43
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care organismul respectiv 
de evaluare a conformității nu poate 
prezenta un certificat de acreditare, acesta 
prezintă autorității de notificare toate 
documentele justificative necesare pentru 
verificarea, recunoașterea și 
monitorizarea periodică a conformității 
acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 
27.

eliminat
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Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe un certificat de acreditare 
menționat la articolul 30 alineatul (2), 
autoritatea de notificare prezintă Comisiei 
și celorlalte state membre documentele 
justificative care atestă competența 
organismului de evaluare a conformității 
și măsurile adoptate pentru a se asigura 
că organismul este monitorizat periodic și 
că va îndeplini în continuare cerințele 
prevăzute la articolul 27.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 45
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții în termen de două 
săptămâni de la notificare în cazul în care 
utilizează un certificat de acreditare și de 
două luni de la notificare în cazul în care 
nu se utilizează acreditarea.

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții în termen de două 
săptămâni de la notificare.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să facă în mod obligatoriu obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de afaceri sau 
federații profesionale.

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau, de asemenea, toate 
măsurile adecvate pentru a asigura că 
explozivii pot fi puși pe piață doar cu 
condiția să fie stocați în mod 
corespunzător și utilizați în scopul pentru 
care sunt destinați.

Or. fr

Justificare

Această aliniere la noile dispoziții ale directivei privind articolele pirotehnice este cu atât mai 
necesară cu cât produsele vizate de prezenta directivă sunt mai periculoase.

Amendamentul 47
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [a se insera data – 2 ani după adoptare] 
cel târziu, actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 2 alineatul (7), 
articolului 2 alineatele (9)-(24), articolelor 
3-10, articolului 14 alineatul (1), articolului 
19 alineatul (1) litera (a) punctul (i), 
articolelor 20-26, articolului 27 alineatele 
(1)-(4), articolului 27 alineatele (6)-(7), 
articolului 27 alineatele (10)-(11), 
articolelor 28-44, articolului 48, articolului 
49 și anexei II. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [a se insera data – trei ani după adoptare] 
cel târziu, actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 2 alineatul (7), 
articolului 2 alineatele (9)-(24), articolelor 
3-10, articolului 14 alineatul (1), articolului 
19 alineatul (1) litera (a) punctul (i), 
articolelor 20-26, articolului 27 alineatele 
(1)-(4), articolului 27 alineatele (6)-(7), 
articolului 27 alineatele (10)-(11), 
articolelor 28-44, articolului 48, articolului 
49 și anexei II. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 48
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care testele sunt efectuate de 
un organism notificat, producătorul, în 
timpul procesului de fabricație și pe 
răspunderea organismului notificat, aplică 
numărul de identificare al organismului 
notificat.

Producătorul, în timpul procesului de 
fabricație și pe răspunderea organismului 
notificat, aplică numărul de identificare al 
organismului notificat.

Or. fr

Justificare

Amendament de asigurare a coerenței, testele trebuind să fie în mod obligatoriu realizate de 
un organism notificat.
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