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Изменение 49
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Когато пуска продукт на пазара, 
всеки вносител следва да посочва на 
продукта името си и адрес за връзка. 
Следва да се предвидят изключения в 
случаи, в които размерът или 
естеството на продукта не 
позволяват това. Това включва 
случаи, при които вносителят би 
трябвало да отвори опаковката, за да 
постави името си и адреса върху 
продукта.

Or. en

(Вж. формулировката на съображение 25 от Решение 768/2008/ЕО)

Изменение 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Употребата на пиротехнически 
изделия, и по-специално употребата на 
фойерверки зависи от подчертано 
разнообразните културни обичаи и 
традиции в различните отделните 
държави членки. Поради това е 
необходимо да се позволи на държавите 
членки да приемат национални мерки за 
ограничаване на употребата или 
продажбата на широката общественост 
на някои категории фойерверки поради 
съображения за обществена сигурност 
или безопасност.

(15) Употребата на пиротехнически 
изделия, и по-специално употребата на 
фойерверки зависи от подчертано 
разнообразните културни обичаи и 
традиции в различните отделните 
държави членки. Поради това е 
необходимо да се позволи на държавите 
членки да приемат национални мерки за 
издаване на разрешения, забрана или 
ограничаване на употребата или 
продажбата на широката общественост 
на някои категории фойерверки поради 
съображения за обществена сигурност 
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или безопасност.

Or. es

Изменение 51
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 49a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) Хармонизираните стандарти, 
които имат отношение към 
настоящата директива, следва да 
вземат изцяло предвид и Конвенцията 
на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания, подписана от 
Европейския съюз на 23 декември 
2010 г.

Or. en

Изменение 52
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) фойерверки, които са произведени 
от производител за негова собствена 
употреба и които са били одобрени 
от държава членка за употреба на 
нейна територия.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящото ново изключение е източник на объркване и не предлага никаква гаранция 
по отношение на липсата на движение на фойерверки извън територията на 
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държавата членка, която е предоставила одобрението си.

Изменение 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) пиротехнически изделия, 
получили разрешение за използване в 
дадена държава членка, в 
съответствие с културните обичаи и 
традиции.

Or. es

Изменение 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 3– параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „фойерверк“ е пиротехническо 
изделие за увеселителни цели;

(2) „фойерверк“ е пиротехническо 
изделие за увеселителни, артистични 
или празнични цели;

Or. es

Изменение 55
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 3 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „упълномощен представител“ 
означава всяко физическо или 
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юридическо лице, установено в Съюза, 
което е упълномощено писмено от 
производител да действа от негово 
име във връзка с определени задачи;

Or. en

(Вж. формулировката на член R1, параграф 4, глава R1 от Решение № 768/2008/ЕО)

Изменение 56
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Упълномощени представители

1. Задълженията, предвидени в член 8, 
параграф 1, и изготвянето на 
техническа документация не са част 
от пълномощието на упълномощения 
представител.
2. Упълномощеният представител 
изпълнява задачите, определени в 
пълномощието от страна на 
производителя. Пълномощието 
позволява на упълномощения 
представител да извършва най-малко 
следното:
а) да съхранява ЕС декларацията за 
съответствие и техническата 
документация на разположение на 
националните органи за надзор в 
продължение на 10 години след 
пускането на устройството на 
пазара;
б) при обосновано искане от страна 
на компетентен национален орган, да 
предостави на този орган цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадено 
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устройство;
в) да сътрудничи на компетентните 
национални органи, по тяхно искане, 
при всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани 
с устройствата, попадащи в обхвата 
на пълномощието на упълномощения 
представител.

Or. en

(Вж. формулировката на член R1, параграф 4, глава R1 от Решение № 768/2008/ЕО)

Изменение 57
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Върху етикетите на пиротехническите 
изделия се посочват най-малкото името 
и адреса на производителя или когато 
производителят не е установен в Съюза, 
името на производителя и името и 
адреса на вносителя, наименованието и 
типа изделие, регистрационния номер, 
минималните възрастови граници по 
член 7, параграфи 1 и 2, съответната 
категория и инструкции за употреба, 
годината на производство за 
фойерверки от категории 3 и 4 и когато 
е уместно, минимално разстояние на 
безопасност. Върху етикетите се 
посочва нетното съдържание на 
взривното вещество (НСВВ).

2. Върху етикетите на пиротехническите 
изделия се посочват най-малкото името 
и адреса на производителя или когато 
производителят не е установен в Съюза, 
името на производителя и името и 
адреса на вносителя, ако е подходящо,
адреса на уебсайта на вносителя 
и/или на производителя, 
наименованието и типа изделие, 
регистрационния номер, минималните 
възрастови граници по член 7, 
параграфи 1 и 2, съответната категория 
и инструкции за употреба, годината на 
производство за фойерверки от 
категории 3 и 4 и когато е уместно, 
минимално разстояние на безопасност. 
Върху етикетите се посочва нетното 
съдържание на взривното вещество 
(НСВВ).

Or. en
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Изменение 58
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите посочват своето име и 
адреса, на който може да се осъществи 
връзка с тях, върху пиротехническото 
изделие или когато това не е възможно, 
върху неговата опаковка или в 
документ, който придружава 
пиротехническото изделие.

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка, адреса на своя
уебсайт на лесноразбираем за 
клиентите и органите за надзор на 
пазара език и адреса, на който може да 
се осъществи връзка с тях, върху 
пиротехническото изделие или когато 
това не е възможно, върху неговата 
опаковка или в документ, който 
придружава пиротехническото изделие.

Or. en

Изменение 59
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие 
съдържа елементите, определени в 
съответните модули, установени в 
приложение II към настоящата 
директива, съставя се по образеца, 
установен в приложение III към 
Решение № 768/2008/ЕО, и се 
актуализира редовно. Тя се превежда на 
езика(ците), изискван(и) от държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя пиротехническото изделие.

2. ЕС декларацията за съответствие 
съдържа елементите, определени в 
съответните модули, установени в 
приложение II към настоящата 
директива, съставя се по образеца, 
установен в приложение III към 
Решение № 768/2008/ЕО, и се 
актуализира редовно. Тя може да се 
преведе, при поискване, на езика(ците), 
изискван(и) от държавата членка, на 
чийто пазар се пуска или предоставя 
пиротехническото изделие.

Or. en
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Изменение 60
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
решат, че оценката и наблюдението, 
посочени в параграф 1, се провеждат 
от техен национален орган по 
акредитация по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 765/2008 и в 
съответствие с него.

2. Оценката и наблюдението, 
посочени в параграф 1, се провеждат 
от техен национален орган по 
акредитация по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 765/2008 и в 
съответствие с него.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 61
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен 
за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не 
могат да бъдат проектант, 
производител, снабдител, лице, 
което монтира, купувач, собственик, 
ползвател или структура по 
поддръжка на пиротехническите 
изделия и/или взривните вещества, 

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен 
за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не 
могат да бъдат проектант, 
производител, снабдител, лице, 
което монтира, купувач, собственик, 
ползвател или структура по 
поддръжка на пиротехническите 
изделия и/или взривните вещества. 
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които се оценяват. Това не 
изключва употребата на 
пиротехническите изделия и/или 
взривните вещества, които са 
необходими за дейностите на органа 
за оценяване на съответствието или 
употребата на такива продукти за 
лични цели.

Това не изключва употребата на 
пиротехническите изделия и/или 
взривните вещества, които са 
необходими за дейностите на органа 
за оценяване на съответствието или 
употребата на такива продукти за 
лични цели.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 62
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен 
за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не 
вземат пряко участие в 
проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 
поддръжката на тези
пиротехнически изделия и/или 
взривни вещества, нито 
представляват лицата, ангажирани в 
тези дейности. Те не се включват в 
никаква дейност, която може да е в 
противоречие с тяхната независима 
преценка и почтено поведение по 
отношение на дейностите по 
оценяване на съответствието, за 
които са нотифицирани. Това се 

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен 
за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не 
вземат пряко участие в 
проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 
поддръжката на пиротехнически 
изделия и/или на взривни вещества, 
нито представляват лицата, 
ангажирани в тези дейности. Те не се 
включват в никаква дейност, която 
може да е в противоречие с тяхната 
независима преценка и почтено 
поведение по отношение на 
дейностите по оценяване на 
съответствието, за които са 
нотифицирани. Това се прилага по-
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прилага по-конкретно към 
консултантски услуги.

конкретно към консултантски 
услуги.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 63
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по 
оценяване на съответствието, на 
модула или модулите за оценяване 
на съответствието и на продукта или 
продуктите, за които този орган 
твърди, че е компетентен, както и от 
сертификат за акредитация, когато 
има такъв, издаден от национален 
орган по акредитация, който 
удостоверява, че органът за
оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията, посочени 
в член 24.

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по 
оценяване на съответствието, на 
модула или модулите за оценяване 
на съответствието и на продукта или 
продуктите, за които този орган 
твърди, че е компетентен, както и от 
сертификат за акредитация, издаден 
от национален орган по акредитация, 
който удостоверява, че органът за 
оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията, посочени 
в член 24.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.
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Изменение 64
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато органът за оценяване на 
съответствието не може да 
предостави сертификат за 
акредитация, той представя пред 
нотифициращия орган всички
документи, необходими за 
проверката, признаването и 
редовното наблюдение на неговото 
съответствие с изискванията, 
посочени в член 24.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 65
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за 
акредитация, посочен в член 27, 
параграф 2, нотифициращият 
орган предоставя на Комисията и 
на другите държави-членки 
документите, които 
удостоверяват 
компетентността на органа за 
оценяване на съответствието и 

заличава се
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съществуващите правила,
гарантиращи, че органът ще бъде 
редовно наблюдаван и ще 
продължи да отговаря на 
изискванията, установени в член 
24.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 66
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само
ако пред Комисията или пред другите 
държави-членки не са повдигнати
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането — в случай че е
използван сертификат за 
акредитация, или в срок от два месеца 
след нотифицирането — в случай че 
не е използвана акредитация

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само
ако пред Комисията или пред другите 
държави-членки не са повдигнати
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.



PE491.170v01-00 14/15 AM\904690BG.doc

BG

Изменение 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите за съответствие, 
издадени в съответствие с Директива 
2007/23/ЕО, са валидни съгласно 
настоящата директива до 4 юли 2020 г., 
освен ако срокът им на валидност 
изтече преди тази дата.

5. Сертификатите за съответствие, 
издадени в съответствие с Директива 
2007/23/ЕО, са валидни съгласно 
настоящата директива до изтичането 
им. Запазва се възможността за 
удължаване на валидността на 
сертификатите.

Or. es

Изменение 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 3 юли 2013 г.
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 3, 
параграфи 8, 12, 13 и 15—22, член 4, 
параграф 1, член 5, член 8, параграфи 
2—7, членове 11—15, 17—28, 30—34, 
член 36, член 37, параграф 1, членове 
38—41, членове 46 и 47 и приложения I 
и II. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 3 години след 
приемането на настоящата 
директива законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 3, 
параграфи 8, 12, 13 и 15—22, член 4, 
параграф 1, член 5, член 8, параграфи 
2—7, членове 11—15, 17—28, 30—34, 
член 36, член 37, параграф 1, членове 
38—41, членове 46 и 47 и приложения I 
и II. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. es
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Изменение 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за директива
Член 48 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива един ден след посочената в 
член 48, параграф 1 дата.

Or. es

Изменение 70
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІ – модул C2 – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато изпитванията се 
провеждат от нотифициран 
орган, производителят, на 
отговорността на  нотифицирания 
орган, нанася идентификационния 
номер на нотифицирания орган по 
време на производствения процес.

Производителят, на отговорността на 
нотифицирания орган, нанася 
идентификационния номер на 
нотифицирания орган по време на 
производствения процес.

Or. fr

Обосновка

Изменение за съгласуване, като изпитванията следва задължително да бъдат 
извършени от нотифициран орган.


