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Muudatusettepanek 49
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Toote turule laskmisel peaks iga 
importija märkima tootele oma nime ja 
kontaktaadressi. Erandid tuleks ette näha 
juhtudeks, kui toote suurus või iseloom 
seda ei võimalda. See hõlmab ka juhud, 
kui importijal tuleb selleks, et lisada 
tootele oma nimi ja aadress, avada 
pakend.

Or. en

(Vt otsuse 768/2008/EÜ põhjenduse 25 sõnastust)

Muudatusettepanek 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pürotehniliste toodete ning eriti 
ilutulestike kasutamistavad ja -traditsioonid 
on asjaomastes liikmesriikides väga 
erinevad. Seepärast tuleb elanikkonna 
turvalisuse ja ohutuse huvides lubada 
liikmesriikidel võtta siseriiklikke meetmeid 
teatavat liiki ilutulestike kasutamise või 
elanikkonnale müümise piiramiseks.

(15) Pürotehniliste toodete ning eriti 
ilutulestike kasutamistavad ja -traditsioonid 
on asjaomastes liikmesriikides väga 
erinevad. Seepärast tuleb elanikkonna 
turvalisuse ja ohutuse huvides lubada 
liikmesriikidel võtta siseriiklikke meetmeid 
teatavat liiki ilutulestike kasutamise või 
elanikkonnale müümise lubamiseks, 
keelamiseks või piiramiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Käesoleva direktiivi tähenduses 
olulistes harmoneeritud standardites 
tuleks samuti täielikult arvesse võtta 
Euroopa Liidu poolt 23. detsembril 2010. 
aastal allkirjastatud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ilutulestikud, mis on tootja poolt oma 
tarbeks toodetud ja liikmesriigi poolt tema 
territooriumil kasutamiseks heaks 
kiidetud.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See uus erand tekitab segadust ja ei anna mingit tagatist, et asjaomased ilutulestikud ei satu 
pärast heakskiitmist väljapoole liikmesriigi territooriumi.

Muudatusettepanek 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) ilutulestikud, mille liikmesriik on 
heaks kiitnud kasutamiseks vastavalt riigi 
tavadele ja kultuuritraditsioonidele.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „ilutulestik” − meelelahutusliku 
otstarbega pürotehniline toode;

2) „ilutulestik” – meelelahutusliku, 
kunstilise või pidustustega seotud
otstarbega pürotehniline toode;

Or. es

Muudatusettepanek 55
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „volitatud esindaja” – ühenduses 
asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on 
saanud tootjalt kirjaliku volituse 
tegutseda tema nimel seoses 
kindlaksmääratud ülesannetega;

Or. en

(Vt otsuse 768/2008/EÜ R1. peatüki artikli R1 punkti 4 sõnastust)

Muudatusettepanek 56
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Volitatud esindajad

1. Artikli 8 lõikes 1 sätestatud kohustused 
ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine 
ei kuulu volitatud esindaja ülesannete 
hulka.
2. Volitatud esindaja täidab ülesandeid 
tootjalt saadud volituste piires. Volitus 
võimaldab volitatud esindajal teha 
vähemalt järgmist:
a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilise dokumentatsiooni riiklikule 
järelevalveasutusele kättesaadavana 
kümne aasta jooksul pärast aparatuuri 
turule laskmist;
b) esitada pädeva riikliku ametiasutuse 
põhjendatud nõudmisel talle aparatuuri 
vastavust tõendav kogu teave ja 
dokumentatsioon;
c) teha pädevate riiklike ametiasutustega 
viimaste nõudmisel koostööd kõigis 
volitatud esindaja volitustega hõlmatud 
aparatuuri põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

Or. en

(Vt otsuse 768/2008/EÜ R1. peatüki artikli R1 punkti 4 sõnastust)

Muudatusettepanek 57
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pürotehnilise toote märgisele kantakse 2. Pürotehnilise toote märgisele kantakse 
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vähemalt tootja nimi ja aadress või, kui 
tootja ei ole liidus asutatud, tootja nimi 
ning importija nimi ja aadress, toote 
nimetus ja liik, registreerimisnumber,
artikli 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vanuse 
alampiirid, asjaomane kategooria ja 
kasutusjuhend, 3. ja 4. kategooria 
ilutulestiku puhul tootmisaasta ning 
vajaduse korral minimaalne ohutu kaugus. 
Märgisele kantakse puhta lõhkematerjali 
sisaldus (NEC).

vähemalt tootja nimi ja aadress või, kui 
tootja ei ole liidus asutatud, tootja nimi 
ning importija nimi ja aadress, kasutades 
vajaduse korral importija ja/või tootja 
veebiaadressi, toote nimetus ja 
liik, registreerimisnumber, artikli 7 lõigetes 
1 ja 2 sätestatud vanuse alampiirid, 
asjaomane kategooria ja kasutusjuhend, 3. 
ja 4. kategooria ilutulestiku puhul 
tootmisaasta ning vajaduse korral 
minimaalne ohutu kaugus. Märgisele 
kantakse puhta lõhkematerjali sisaldus 
(NEC).

Or. en

Muudatusettepanek 58
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime ja 
kontaktaadressi kas pürotehnilisele tootele 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
tootega kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi, oma 
veebiaadressi klientidele ja 
turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadavas keeles ja kontaktaadressi kas 
pürotehnilisele tootele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või tootega 
kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab 
käesoleva direktiivi II lisas sätestatud 
asjakohastes moodulites loetletud 
elemente, järgib otsuse nr 768/2008/EÜ III 
lisas sätestatud näidise ülesehitust ning 
seda ajakohastatakse pidevalt. See 
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus toode turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab 
käesoleva direktiivi II lisas sätestatud 
asjakohastes moodulites loetletud 
elemente, järgib otsuse nr 768/2008/EÜ III 
lisas sätestatud näidise ülesehitust ning 
seda ajakohastatakse pidevalt. See 
võidakse taotluse korral tõlkida keelde või 
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
toode turule lastakse või kättesaadavaks 
tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
lõikes 1 osutatud hindamist ja järelevalvet 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist ja 
järelevalvet teostab määruse (EÜ) 
nr 765/2008 tähenduses ja sellega 
kooskõlas riiklik akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 61
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
hinnatava pürotehnilise toote ja/või 
lõhkematerjali projekteerija, tootja, tarnija, 
paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja ega 
hooldaja. See ei välista 
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike pürotehniliste toodete ja/või 
lõhkematerjalide kasutamist ega selliste 
toodete kasutamist isiklikuks otstarbeks.

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
pürotehnilise toote ja/või lõhkematerjali 
projekteerija, tootja, tarnija, paigaldaja, 
ostja, omanik, kasutaja ega hooldaja. See ei 
välista vastavushindamisasutuse 
tegevuseks vajalike pürotehniliste toodete 
ja/või lõhkematerjalide kasutamist ega 
selliste toodete kasutamist isiklikuks 
otstarbeks.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 62
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
viisil seotud nimetatud toodete
kavandamise, tootmise või valmistamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi nimetatud 
valdkondadega seotud osapoolt. Nad ei
tohi osaleda tegevuses, kus võidakse seada 
kahtluse alla nende otsuste sõltumatus ja 
ausus vastavushindamistoimingutes, mille 
tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib 
eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
viisil seotud pürotehniliste toodete ja/või 
lõhkematerjali kavandamise, tootmise või 
valmistamise, turustamise, paigaldamise, 
kasutamise või hooldusega ega esindada 
ühtegi nimetatud valdkondadega seotud 
osapoolt. Nad ei tohi osaleda tegevuses, 
kus võidakse seada kahtluse alla nende 
otsuste sõltumatus ja ausus 
vastavushindamistoimingutes, mille 
tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib 
eelkõige nõustamisteenuste puhul.
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Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 63
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja toote või toodete kirjelduse, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse (kui 
selline on olemas), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 24 
sätestatud nõuetele.

2. Taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja toote või toodete kirjelduse, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse, mis 
tõendab, et vastavushindamisasutus vastab 
artiklis 24 sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 64
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, esitab ta 
teavitavale asutusele dokumendid, mille 
alusel saab vastavust artiklis 24 sätestatud 
nõuetele kontrollida, tunnustada ja 
korrapäraselt jälgida.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 65
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 27 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, esitab 
teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalsed 
tõendid, mis kinnitavad, et 
vastavushindamisasutus on pädev ja et on 
kehtestatud asutuse korrapärast 
järelevalvet tagav kord, millega jätkuvalt 
tagatakse ka vastavus artiklis 24 
sätestatud nõuetele..

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.
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Muudatusettepanek 66
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib tegutseda 
teavitatud asutusena ainult juhul, kui 
komisjon või teised liikmesriigid ei ole 
esitanud vastuväiteid kas kahe nädala 
jooksul pärast teavitamist – kui 
kasutatakse akrediteerimistunnistust – või 
kahe kuu jooksul pärast teavitamist – kui 
akrediteerimist ei kasutata.

5. Asjaomane asutus võib tegutseda 
teavitatud asutusena ainult juhul, kui 
komisjon või teised liikmesriigid ei ole 
kahe nädala jooksul pärast teavitamist 
vastuväiteid esitanud.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega turvalisuse tagamiseks peaksid 
vastavushindamisasutused olema kohustuslikus korras riigivõimu poolt akrediteeritud ja nad 
ei tohi mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Direktiivi 2007/23/EÜ alusel väljaantud 
vastavussertifikaadid kehtivad käesoleva 
direktiivi alusel kuni 4. juulini 2010, kui 
nende kehtivusaeg ei lõpe varem.

5. Direktiivi 2007/23/EÜ alusel väljaantud 
vastavussertifikaadid kehtivad käesoleva 
direktiivi alusel kuni oma kehtivusaja 
lõppemiseni. Sertifikaatide pikendamine 
on jätkuvalt lubatud.

(Tõlkija märkus: COM-tekstis antud lõige tõlkimata.)

Or. es

Muudatusettepanek 68
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad artikli 3 lõigete 8, 
12, 13 ja 15 kuni 22, artikli 4 lõike 1, 
artikli 5, artikli 8 lõigete 2 kuni 7, artiklite 
11 kuni 15, artiklite 17 kuni 28, artiklite 30 
kuni 34, artikli 36, artikli 37 lõike 1, 
artiklite 38 kuni 41, artiklite 46 ja 47 ning I 
ja II lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ja avaldavad need 
hiljemalt 3. juuliks 2013. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nimetatud sätete 
teksti ja käesoleva direktiivi ning nende 
sätete vahelise vastavustabeli.

1. Liikmesriigid võtavad artikli 3 lõigete 8, 
12, 13 ja 15 kuni 22, artikli 4 lõike 1, 
artikli 5, artikli 8 lõigete 2 kuni 7, artiklite 
11 kuni 15, artiklite 17 kuni 28, artiklite 30 
kuni 34, artikli 36, artikli 37 lõike 1, 
artiklite 38 kuni 41, artiklite 46 ja 47 ning I 
ja II lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ja avaldavad need 
hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nimetatud sätete 
teksti ja käesoleva direktiivi ning nende 
sätete vahelise vastavustabeli.

Or. es

Muudatusettepanek 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi sätteid alates artikli 48 lõikes 1 
sätestatud kuupäevale järgnevast päevast. 

Or. es

Muudatusettepanek 70
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – moodul C2 – punkt 3 – lõik 3



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

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui katsed viib läbi teavitatud asutus,
kinnitab tootja teavitatud asutuse 
vastutusel tootele selle 
valmistamisprotsessi käigus kõnealuse 
asutuse identifitseerimisnumbri.

Tootja kinnitab teavitatud asutuse 
vastutusel tootele selle 
valmistamisprotsessi käigus kõnealuse
asutuse identifitseerimisnumbri.

Or. fr

Selgitus

Teksti ühtlustamine. Katsed peab igal juhul sooritama teavitatud asutus.


