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Módosítás 49
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Amikor egy terméket forgalomba 
hoznak, az importőröknek a terméken fel 
kell tüntetniük nevüket és kapcsolattartási 
címüket. Ez alól kivételt lehet tenni, ha a 
termék mérete vagy jellege ezt nem teszi 
lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek is, 
amikor az importőrnek fel kellene 
bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét 
és címét a terméken feltüntethesse.

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat 25. preambulumbekezdésének megfogalmazását.)

Módosítás 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A pirotechnikai termékek, 
különösképpen a tűzijátékok használata az 
egyes tagállamokban az eltérő szokások és 
hagyományok következtében más és más. 
Ennélfogva szükséges, hogy a tagállamok 
nemzeti intézkedéseket hozhassanak a 
tűzijátékok egyes kategóriái nyilvános 
forgalmazásának korlátozására 
közbiztonsági vagy biztonsági okokból.

(15) A pirotechnikai termékek, 
különösképpen a tűzijátékok használata az 
egyes tagállamokban az eltérő szokások és 
hagyományok következtében más és más. 
Ennélfogva szükséges, hogy a tagállamok 
nemzeti intézkedéseket hozhassanak a 
tűzijátékok egyes kategóriái nyilvános 
forgalmazásának engedélyezésére, 
betiltására vagy korlátozására 
közbiztonsági vagy biztonsági okokból.

Or. es
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Módosítás 51
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) Az ezen irányelv tekintetében 
releváns harmonizált szabványoknak 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az ENSZ fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezményét, amelyet az 
Európai Unió 2010. december 23-án írt 
alá.

Or. en

Módosítás 52
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyártó által saját használatra készített 
tűzijátékok, amelyeket egy adott tagállam 
a saját területén való használat céljából 
engedélyezett.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez az újabb kivétel zavart okoz és nem nyújt semmilyen garanciát az érintett tűzijátékoknak a 
jóváhagyást kibocsátó tagállam területén kívüli forgalmazásának megakadályozására.

Módosítás 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) valamely tagállam által annak 
szokásai és kulturális hagyományai 
szerinti használatra engedélyezett 
tűzijátékok.

Or. es

Módosítás 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tűzijáték”: szórakoztató célra szánt 
pirotechnikai termék;

2. „tűzijáték”: szórakoztató, művészi vagy 
ünnepi célra szánt pirotechnikai termék;

Or. es

Módosítás 55
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „meghatalmazott képviselő”: az 
Unióban letelepedett bármely természetes 
vagy jogi személy, aki egy gyártótól 
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy 
meghatározott feladatok céljából a 
nevében eljárjon;

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat R1. fejezete R1. cikke (4) bekezdésének megfogalmazását.)
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Módosítás 56
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Meghatalmazott képviselők

(1) A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségek és a 
műszaki dokumentáció elkészítése nem 
képezik a meghatalmazott képviselő 
megbízásának részét.
(2) A meghatalmazott képviselő a 
gyártótól kapott megbízásban 
meghatározott feladatokat látja el. A 
megbízásnak legalább az alábbiak 
elvégzését kell engedélyeznie a 
meghatalmazott képviselőnek:
a) a készülék forgalomba hozatalát 
követően 10 évig megőrzik és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátja az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;
b) valamely illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére az említett illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsátja a 
készülék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt;
c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére 
együttműködik velük a felhatalmazott 
képviselő megbízása körébe tartozó 
készülék jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 
terén.

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat R1. fejezete R1. cikke (4) bekezdésének megfogalmazását.)
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Módosítás 57
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a gyártó nevét és 
címét, illetve ha a gyártó az Unióban  nem 
letelepedett, a gyártó nevét, valamint az 
importőr nevét és címét, a termék 
megnevezését és típusát, a termék-
nyilvántartási számot,  a 7. cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a 
besorolási osztályt és a használati utasítást, 
a 3. és a 4. osztályba sorolt tűzijátékok 
esetén a gyártási évet, illetve adott esetben 
a minimális biztonsági távolságot. A 
címkén fel kell tüntetni a termék nettó 
robbanóanyag-tartalmát (a továbbiakban: 
NEC)  .

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a gyártó nevét és 
címét, illetve ha a gyártó az Unióban  nem 
letelepedett, a gyártó nevét, valamint az 
importőr nevét és címét, adott esetben az 
importőr és/vagy a gyártó internetcímének 
alkalmazásával, a termék megnevezését és 
típusát, a termék-nyilvántartási számot,  a 
7. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt alsó 
korhatárokat, a besorolási osztályt és a 
használati utasítást, a 3. és a 4. osztályba 
sorolt tűzijátékok esetén a gyártási évet, 
illetve adott esetben a minimális biztonsági 
távolságot. A címkén fel kell tüntetni a 
termék nettó robbanóanyag-tartalmát (a 
továbbiakban: NEC).

Or. en

Módosítás 58
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök a pirotechnikai 
terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a 
termék csomagolásán vagy a pirotechnikai 
termék kísérő dokumentációján feltüntetik 
nevüket és kapcsolattartási címüket.

(3) Az importőrök a pirotechnikai 
terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a 
termék csomagolásán vagy a pirotechnikai 
termék kísérő dokumentációján feltüntetik 
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és
internetcímüket a vevők és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven, valamint
kapcsolattartási címüket.
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Or. en

Módosítás 59
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítése tartalmazza az ezen irányelv 
II. mellékletének vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket, megfelel a 
768/2008/EK határozat III. mellékletében 
meghatározott mintának, és folyamatosan 
aktualizálni kell. Le kell fordítani azon 
tagállam által megkívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, amely piacán a pirotechnikai 
terméket forgalomba hozzák vagy 
forgalmazzák.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítése tartalmazza az ezen irányelv 
II. mellékletének vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket, megfelel a 
768/2008/EK határozat III. mellékletében 
meghatározott mintának, és folyamatosan 
aktualizálni kell. Kérésre le lehet fordítani 
azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, amely piacán a pirotechnikai 
terméket forgalomba hozzák vagy 
forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 60
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) bekezdésben említett értékelést és 
ellenőrzését egy, a 765/2008/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi 
el annak rendelkezéseivel összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelést 
és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi 
el annak rendelkezéseivel összhangban.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
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semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 61
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem lehet azon
pirotechnikai termékek és/vagy 
robbanóanyagok tervezője, gyártója, 
szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, 
tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, amelyeket értékel. Ez nem 
zárja ki az olyan pirotechnikai termékek 
és/vagy robbanóanyagok felhasználását, 
amelyek a megfelelőségértékelő szervezet 
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen 
termékek személyes célra történő
használatát sem.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem lehet pirotechnikai 
termékek és/vagy robbanóanyagok 
tervezője, gyártója, szállítója, üzembe 
helyezője, vásárlója, tulajdonosa, 
felhasználója vagy karbantartója. Ez nem 
zárja ki az olyan pirotechnikai termékek 
és/vagy robbanóanyagok felhasználását, 
amelyek a megfelelőségértékelő szervezet 
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen 
termékek személyes célra történő 
használatát sem.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 62
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 

A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
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munkavállalója nem vehet részt 
közvetlenül az említett pirotechnikai 
termékek és/vagy robbanóanyagok 
tervezésében, gyártásában/kialakításában, 
forgalomba hozatalában, üzembe 
helyezésében, használatában vagy 
karbantartásában, és nem képviselheti az 
ilyen tevékenységben részt vevő feleket 
sem. Nem vehet részt olyan 
tevékenységben, amely veszélyeztetné a 
bejelentett megfelelőségértékelési 
tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói 
függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez 
különösen érvényes a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra.

munkavállalója nem vehet részt 
közvetlenül pirotechnikai termékek és/vagy 
robbanóanyagok tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba 
hozatalában, üzembe helyezésében, 
használatában vagy karbantartásában, és 
nem képviselheti az ilyen tevékenységben 
részt vevő feleket sem. Nem vehet részt 
olyan tevékenységben, amely 
veszélyeztetné a bejelentett 
megfelelőségértékelési tevékenységeikkel 
kapcsolatos döntéshozói függetlenségét 
vagy feddhetetlenségét. Ez különösen 
érvényes a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 63
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a 
megfelelőségértékelési modul vagy 
modulok, valamint azon termék vagy 
termékek leírását, amelyek tekintetében a 
szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti 
magát, továbbá – amennyiben van ilyen –
a nemzeti akkreditáló testület által kiállított 
akkreditációs tanúsítványt, mely tanúsítja, 
hogy a megfelelőségértékelő szervezet 
teljesíti a 24. cikkben rögzített 
követelményeket.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a 
megfelelőségértékelési modul vagy 
modulok, valamint azon termék vagy 
termékek leírását, amelyek tekintetében a 
szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti 
magát, továbbá a nemzeti akkreditáló 
testület által kiállított akkreditációs 
tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 
24. cikkben rögzített követelményeket.

Or. fr
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Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 64
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelőségértékelő 
szervezet nem tud akkreditációs 
tanúsítványt benyújtani, be kell nyújtania 
a bejelentő hatóságnak a megfelelésének 
igazolásához, elismeréséhez és rendszeres 
ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt 
igazoló dokumentumot, hogy megfelel a 
24. cikkben rögzített követelményeknek.

törölve

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 65
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 
27. cikk (2) bekezdésében említett 
akkreditációs tanúsítványon alapul, a 
bejelentő hatóság benyújtja a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak a 
megfelelőségértékelő szervezet szakmai 

törölve
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alkalmasságát igazoló dokumentumokat, 
valamint gondoskodik azokról a megfelelő 
intézkedésekről, amelyek biztosítják a 
szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, 
hogy az továbbra is megfeleljen a 
24. cikkben megállapított 
követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 66
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja 
el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, 
ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata 
esetén a bejelentést követő két héten belül, 
akkreditálás hiányában a bejelentést 
követő két hónapon belül – nem emelt 
kifogást.

(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja 
el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, 
ha a Bizottság és a többi tagállam a 
bejelentést követő két héten belül nem 
emelt kifogást.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 67
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2007/23/EK irányelv értelmében 
kibocsátott megfelelőségi tanúsítványok 
ezen irányelv értelmében 2020. július 4-ig
érvényesek, hacsak addig nem veszítik 
érvényüket.

(5) A 2007/23/EK irányelv értelmében 
kibocsátott megfelelőségi tanúsítványok 
ezen irányelv értelmében lejáratukig
érvényesek. A tanúsítványok 
meghosszabbítása továbbra is 
megengedett.

Or. es

Módosítás 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2013. július 3-
ig  elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy megfeleljenek a 3. cikk (8), 
(12), (13), valamint (15)–(22) 
bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, 
az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) 
bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. 
cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a
37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. 
cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, 
valamint az I. és a II. mellékletnek . E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb ezen irányelv 
elfogadásától számított 3 éven belül
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
megfeleljenek a 3. cikk (8), (12), (13), 
valamint (15)–(22) bekezdésének, a 4. cikk 
(1) bekezdésének, az 5. cikknek, a 8. cikk 
(2)–(7) bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 
17–28. cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. 
cikknek, a 37. cikk (1) bekezdésének, a 
38–41. cikknek, a 46. cikknek, a 47. 
cikknek, valamint az I. és a 
II. mellékletnek. E rendelkezések szövegét, 
valamint a rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. es

Módosítás 69
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a 48. cikk (1) 
bekezdésében megjelölt időpontot követő 
naptól kezdve alkalmazzák ezen irányelv 
rendelkezéseit. 

Or. es

Módosítás 70
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C2 modul – 3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a vizsgálatot egy bejelentett 
szervezet végzi, a gyártó a bejelentett 
szervezet felelőssége mellett a gyártási 
eljárás során feltünteti a bejelentett 
szervezet azonosító számát.

A gyártó a bejelentett szervezet felelőssége 
mellett a gyártási eljárás során feltünteti a 
bejelentett szervezet azonosító számát.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az egységességet szolgálja, mivel a vizsgálatokat bejelentett szervezetnek kell 
elvégeznie.


