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Ændringsforslag 49
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Når en importør bringer et produkt i 
omsætning, bør vedkommende på 
produktet anføre sit navn og den adresse, 
hvorpå den pågældende kan kontaktes. 
Der bør kunne gøres undtagelse herfra i 
tilfælde, hvor produktets størrelse eller art 
gør det umuligt at anføre navn og adresse. 
Dette omfatter tilfælde, hvor importøren 
ville være nødt til at åbne emballagen for 
at anføre sit navn og sin adresse på 
produktet.

Or. en

(Se ordlyden af betragtning 25 i beslutning 728/2008/EF)

Ændringsforslag 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De skikke og traditioner, anvendelsen 
af pyrotekniske artikler, herunder især 
fyrværkeri, er forbundet med, er markant 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. 
Derfor er  det nødvendigt at tillade 
medlemsstaterne at træffe nationale 
foranstaltninger til begrænsning af salget 
af visse kategorier fyrværkeri til 
offentligheden af hensyn til den offentlige 
sikkerhed.

(15) De skikke og traditioner, anvendelsen 
af pyrotekniske artikler, herunder især 
fyrværkeri, er forbundet med, er markant 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. 
Derfor er  det nødvendigt at tillade 
medlemsstaterne at træffe nationale 
foranstaltninger til at tillade, forbyde eller 
begrænse salget af visse kategorier 
fyrværkeri til offentligheden af hensyn til 
den offentlige sikkerhed.

Or. es
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Ændringsforslag 51
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) De harmoniserede standarder, der 
er relevante for dette direktiv, bør også 
tage fuldt ud hensyn til FN's konvention 
om rettigheder for personer med 
handicap, der blev undertegnet af EU den 
23. december 2010.

Or. en

Ændringsforslag 52
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fyrværkeri fremstillet til fabrikantens 
egen anvendelse, og som er godkendt af 
medlemsstaten til anvendelse på dens 
område.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne nye udelukkelse er en kilde til forvirring og giver ingen garanti for, at det pågældende 
fyrværkeri ikke cirkulerer uden for den medlemsstat, der har givet sin godkendelse.

Ændringsforslag 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g a) fyrværkeri, som er godkendt af en 
medlemsstat med henblik på anvendelse i 
forbindelse med dens skikke og 
traditioner.

Or. es

Ændringsforslag 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fyrværkeri": pyroteknisk artikel 
beregnet til underholdning

2) "fyrværkeri":  pyroteknisk artikel 
beregnet til underholdning, kunstneriske 
og festlige arrangementer

Or. es

Ændringsforslag 55
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "bemyndiget repræsentant": enhver i 
EU etableret fysisk eller juridisk person, 
som har modtaget en skriftlig fuldmagt 
fra fabrikanten til at handle på dennes 
vegne i forbindelse med varetagelsen af 
specifikke opgaver

Or. en

(Se ordlyden af artikel R1, stk. 4, kapitel R1, i beslutning nr. 768/2008/EF)
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Ændringsforslag 56
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Bemyndigede repræsentanter

1. Forpligtelserne i henhold til artikel 8, 
stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk 
dokumentation kan ikke være en del af 
den bemyndigede repræsentants fuldmagt.
2. Bemyndigede repræsentanter skal 
udføre de opgaver, der er fastsat i det 
mandat, de har modtaget fra fabrikanten. 
Mandatet skal som minimum sætte den 
bemyndigede repræsentant i stand til:
a) at sørge for, at EU-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder i ti år 
efter, at apparatet er blevet bragt i 
omsætning.
b) på grundlag af den kompetente 
nationale myndigheds begrundede 
anmodning, at give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere apparatets 
overensstemmelse med lovgivningen
c) at samarbejde med de nationale 
kompetente myndigheder, hvis disse 
anmoder herom, om foranstaltninger, der 
træffes for at undgå risici, som de 
apparater, der er omfattet af den 
bemyndigede repræsentants fuldmagt, 
udgør.

Or. en

(Se ordlyden af artikel R1, stk. 4, kapitel R1, i beslutning nr. 768/2008/EF)
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Ændringsforslag 57
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 
skal som minimum omfatte fabrikantens 
navn og adresse eller, når fabrikanten ikke 
er etableret i EU , fabrikantens navn og 
importørens navn og adresse, artiklens 
navn og type, 
registreringsnummer,  minimumsaldersgræ
nse for anvendelse som fastsat i  artikel 7, 
stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, 
fremstillingsår for kategori 3 og 4 samt 
mindste sikkerhedsafstand, hvor dette er 
relevant. Mærkningen skal omfatte det 
eksplosive nettoindhold  .

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 
skal som minimum omfatte fabrikantens 
navn og adresse eller, når fabrikanten ikke 
er etableret i EU, fabrikantens navn og 
importørens navn og adresse, om 
nødvendigt ved brug af importørens 
og/eller fabrikantens internetadresse, 
artiklens navn og type, 
registreringsnummer, minimumsaldersgræ
nse for anvendelse som fastsat i artikel 7, 
stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, 
fremstillingsår for kategori 3 og 4 samt 
mindste sikkerhedsafstand, hvor dette er 
relevant. Mærkningen skal omfatte det 
eksplosive nettoindhold  .

Or. en

Ændringsforslag 58
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af den 
pyrotekniske artikel, eller hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager den.

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
den pågældendes internetadresse på et for 
forbrugerne og
markedsovervågningsmyndighederne let 
forståeligt sprog samt kontaktadresse skal 
fremgå af den pyrotekniske artikel, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager den.

Or. en



PE491.170v01-00 8/14 AM\904690DA.doc

DA

Ændringsforslag 59
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag III til 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, 
der er anført i de relevante moduler i bilag 
II til dette direktiv, og løbende ajourføres. 
Den skal oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor den pyrotekniske artikel 
bringes i omsætning eller gøres tilgængelig 
på markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag III til 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, 
der er anført i de relevante moduler i bilag 
II til dette direktiv, og løbende ajourføres. 
Den kan efter anmodning oversættes til 
det eller de officielle sprog, der kræves af 
den medlemsstat, hvor den pyrotekniske 
artikel bringes i omsætning eller gøres 
tilgængelig på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 60
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
765/2008.

2. Den i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 765/2008.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
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brancheorganisationer.

Ændringsforslag 61
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af de pyrotekniske artikler, som de 
vurderer. Dette forhindrer ikke 
anvendelsen af vurderede pyrotekniske 
artikler og/eller eksplosivstoffer, der er 
nødvendige for 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
produkter i personligt øjemed.

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af pyrotekniske artikler og/eller 
eksplosivstoffer. Dette forhindrer ikke 
anvendelsen af vurderede pyrotekniske 
artikler og/eller eksplosivstoffer, der er 
nødvendige for 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
produkter i personligt øjemed.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 62
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, markedsføring, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af 
pyrotekniske artikler og/eller 
eksplosivstoffer eller repræsentere parter, 
der er involveret i disse aktiviteter. De må 
ikke deltage i aktiviteter, som kan være i 
strid med deres objektivitet og integritet i 
forbindelse med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningsservice.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 63
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de produkter, som organet hævder 
at være kompetent til, samt af et eventuelt 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de produkter, som organet hævder 
at være kompetent til, samt af et 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
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overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 64
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det pågældende 
overensstemmelsesvurderingsorgan ikke 
kan forelægge et akkrediteringscertifikat, 
forelægger det den bemyndigende 
myndighed al den dokumentation, der er 
nødvendig for at kontrollere, anerkende 
og regelmæssigt overvåge, at det opfylder 
kravene i artikel 24.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 65
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på 
et akkrediteringscertifikat som omhandlet 
i artikel 27, stk. 2, skal den bemyndigende 
myndighed forelægge Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater den 
dokumentation, der attesterer 
overensstemmelsesvurderingsorganets 

udgår
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kompetence, og oplysninger om de 
ordninger, der er indført til sikring af, at 
der regelmæssigt føres tilsyn med organet, 
og at organet også fremover vil opfylde de 
i artikel 24 fastsatte krav.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 66
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter en notifikation baseret på et 
akkrediteringscertifikat og inden for to 
måneder efter en notifikation, der ikke er 
baseret på et akkrediteringscertifikat.

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter notifikationen.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed, og dermed sikkerheden, bør 
overensstemmelsesvurderingsorganerne obligatorisk akkrediteres af myndighederne og bør 
under ingen omstændigheder være sammenslutninger af virksomheder eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 67
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Overensstemmelsesattester, der er 
udstedt i henhold til direktiv 2007/23/EF, 
gælder i henhold til nærværende direktiv 
indtil den 4. juli 2020, med mindre de 
udløber før denne dato.

5. Overensstemmelsesattester udstedt i 
henhold til direktiv 2007/23/EØF, forbliver 
gyldige i henhold til nærværende direktiv 
indtil udløbsdatoen. Tilladelsen til 
forlængelse af erklæringerne står ved 
magt.

Or. es

Ændringsforslag 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør inden den 3. juli 2013  de love 
og administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme artikel 3, 
stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 
4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 
11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 
36, 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46, 47 
og bilag I og II . De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest 3 år efter vedtagelsen 
af dette direktiv de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme artikel 3, stk. 8, artikel 3, stk. 
12, 13, 15-22, artikel 4, stk. 1, artikel 5, 
artikel 8, stk. 2-7, artikel 11-15, artikel 17-
28, artikel 30-34, artikel 36, 37, stk. 1, 
artikel 38-41, artikel 46, 47 og bilag I og 
II . De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i nærværende direktiv en 
dag efter den dato, der er fastsat i artikel 
48, stk. 1. 

Or. es

Ændringsforslag 70
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag II – modul C2 – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis prøvningen foretages af et 
bemyndiget organ, anbringer fabrikanten 
på det bemyndigede organs ansvar dettes 
identifikationsnummer under 
fremstillingsprocessen.

Fabrikanten anbringer på det bemyndigede 
organs ansvar dettes identifikationsnummer 
under fremstillingsprocessen.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre sammenhæng, eftersom prøvningerne nødvendigvis gennemføres 
af et bemyndiget organ.


