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Pakeitimas 49
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas gaminį rinkai, turėtų ant 
gaminio nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. 
Išimtys turėtų būti numatomos tais 
atvejais, kai to negalima padaryti dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio. Tai apima ir 
atvejus, kai importuotojas turėtų atidaryti 
pakuotę, kad galėtų ant gaminio nurodyti 
savo pavadinimą ir adresą.

Or. en

(Žr. Sprendimo 768/2008/EB 25 konstatuojamosios dalies formuluotę.)

Pakeitimas 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pirotechnikos gaminių, ypač 
fejerverkų, naudojimas labai priklauso nuo 
skirtingų kultūrinių įpročių ir tradicijų 
atitinkamose valstybėse narėse. Todėl 
reikia leisti  valstybėms narėms imtis 
nacionalinių priemonių, kad dėl 
visuomenės saugumo ar saugos priežasčių 
apribotų tam tikrų kategorijų fejerverkų 
naudojimą ir pardavimą plačiajai 
visuomenei;

(15) pirotechnikos gaminių, ypač 
fejerverkų, naudojimas labai priklauso nuo 
skirtingų kultūrinių įpročių ir tradicijų 
atitinkamose valstybėse narėse. Todėl 
reikia leisti  valstybėms narėms imtis 
nacionalinių priemonių, kad dėl 
visuomenės saugumo ar saugos priežasčių 
būtų leistas, uždraustas arba apribotas
tam tikrų kategorijų fejerverkų naudojimas
ir pardavimas plačiajai visuomenei;

Or. es
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Pakeitimas 51
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Taikant su šia direktyva susijusius 
darniuosius standartus, reikėtų taip pat 
atsižvelgti į visas Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią 
Europos Sąjunga pasirašė 2010 m. 
gruodžio 23 d., nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 52
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) gamintojo asmeniniam naudojimui 
pagamintiems fejerverkams, kurie 
valstybės narės buvo patvirtinti naudoti 
jos teritorijoje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nauja taikymo išimtis kelia sumaištį ir nesuteikia jokios garantijos, kad šie fejerverkai 
nebus naudojami už valstybės narės, kuri suteikė patvirtinimą, teritorijos ribų.

Pakeitimas 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) fejerverkams, kuriuos naudoti leido 
valstybė narė pagal savo kultūros 
papročius ir tradicijas.

Or. es

Pakeitimas 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) fejerverkas – pramogoms skirtas 
pirotechnikos gaminys;

2) fejerverkas – pramogoms, meninėms 
arba šventinėms reikmėms skirtas 
pirotechnikos gaminys;

Or. es

Pakeitimas 55
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įgaliotasis atstovas – Bendrijoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis raštišką gamintojo įgaliojimą 
veikti pastarojo vardu vykdant nustatytus 
įsipareigojimus;

Or. en

(Žr. Sprendimo 768/2008/EB R1 skyriaus R1 straipsnio 4 dalies formuluotę.)

Pakeitimas 56
Christel Schaldemose



PE491.170v01-00 6/14 AM\904690LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Įgaliotieji atstovai

1. Įgaliotasis atstovas negali būti 
įgaliojamas vykdyti 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas prievoles ir rengti techninius 
dokumentus.
2. Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo 
įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu 
įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent 
šiuos veiksmus:
a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus 10 metų po 
aparato pateikimo rinkai, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
juos patikrinti;
b) jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
pateikti visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus aparato atitikčiai įrodyti;
c) kompetentingų nacionalinių institucijų 
prašymu bendradarbiauti su jomis dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti aparatų, dėl kurių gautas 
įgaliojimas, keliamą pavojų.

Or. en

(Žr. Sprendimo 768/2008/EB R1 skyriaus R1 straipsnio 4 dalies formuluotę.)

Pakeitimas 57
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
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pateikta bent tokia informacija: gamintojo 
pavadinimas ir adresas ar, jei gamintojas 
nėra įsisteigęs Sąjungoje , gamintojo 
pavadinimas ir importuotojo pavadinimas 
ir adresas, gaminio pavadinimas ir tipas, 
registracijos numeris,  minimalūs amžiaus 
reikalavimai, kaip nustatyta  7 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, gaminio kategorija, naudojimo 
instrukcijos, 3 ir 4 kategorijos fejerverkų 
pagaminimo metai ir, jei reikia, mažiausias 
saugus atstumas. Etiketėje turi būti 
nurodytas gryno sprogstamojo mišinio 
kiekis.

pateikta bent tokia informacija: gamintojo 
pavadinimas ir adresas ar, jei gamintojas 
nėra įsisteigęs Sąjungoje, gamintojo 
pavadinimas ir importuotojo pavadinimas 
ir adresas, prireikus pasinaudojant 
importuotojo ir (arba) gamintojo interneto 
svetainės adresu, gaminio pavadinimas ir 
tipas, registracijos numeris, minimalūs 
amžiaus reikalavimai, kaip nustatyta 7 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, gaminio kategorija, 
naudojimo instrukcijos, 3 ir 4 kategorijos 
fejerverkų pagaminimo metai ir, jei reikia, 
mažiausias saugus atstumas. Etiketėje turi 
būti nurodytas gryno sprogstamojo mišinio 
kiekis.

Or. en

Pakeitimas 58
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant pirotechnikos gaminio 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba pirotechnikos gaminio 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti.

3. Importuotojai ant pirotechnikos gaminio 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba elektros įrenginio 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės 
ženklą, savo interneto svetainės adresą
vartotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba ir 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

Or. en

Pakeitimas 59
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis



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

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracijoje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija, ji parengiama pagal 
Sprendimo Nr. 768/2008/EB III priede 
pateiktą pavyzdį ir yra nuolat atnaujinama. 
Ji išverčiama į valstybės narės, kurios 
rinkai pateikiamas ar tiekiamas 
pirotechnikos gaminys, reikalaujamą kalbą 
ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracijoje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija, ji parengiama pagal 
Sprendimo Nr. 768/2008/EB III priede 
pateiktą pavyzdį ir yra nuolat atnaujinama. 
Gavus prašymą ji gali būti išversta į 
valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas 
ar tiekiamas pirotechnikos gaminys, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 60
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną turi 
atlikti nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

2. 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną 
atlieka nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 61
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamų pirotechnikos 
gaminių ir (arba) sprogstamųjų medžiagų 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai. Tai netrukdo 
atitikties vertinimo įstaigai naudoti jos 
veiklai būtinus pirotechnikos gaminius ir 
(arba) sprogstamąsias medžiagas arba 
tokius gaminius naudoti asmeniniais 
tikslais.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti pirotechnikos gaminių ir (arba)
sprogstamųjų medžiagų projektuotojai, 
gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, 
savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai. Tai 
netrukdo atitikties vertinimo įstaigai 
naudoti jos veiklai būtinus pirotechnikos 
gaminius ir (arba) sprogstamąsias 
medžiagas arba tokius gaminius naudoti 
asmeniniais tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 62
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant tuos pirotechnikos gaminius ir 
(arba) sprogstamąsias medžiagas ar 
atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat 
negali atstovauti šioje veikloje 
dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios 
veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, 
susijusio su atitikties vertinimo veikla, 
kuriai jie paskelbti, nepriklausomumui ar 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant pirotechnikos gaminius ir (arba) 
sprogstamąsias medžiagas ar atliekant 
techninę jų priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri 
prieštarautų jų sprendimo, susijusio su 
atitikties vertinimo veikla, kuriai jie 
paskelbti, nepriklausomumui ar 
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sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 63
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir gaminio ar gaminių, 
kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti 
kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra,
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka 24 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir gaminio ar gaminių, 
kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti 
kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 24 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 64
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam tikra atitikties vertinimo 
įstaiga negali pateikti akreditacijos 
pažymėjimo, ji skelbiančiajai institucijai 
pateikia visus patvirtinamuosius 
dokumentus, būtinus jos atitikčiai 24 
straipsnyje nustatytiems reikalavimams 
patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 65
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paskelbimo pranešimas nėra 
grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, 
kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje, 
skelbiančioji institucija Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms pateikia 
dokumentus, kuriais patvirtina atitikties 
vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad 
yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga 
bus reguliariai stebima ir atitiks 24
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.
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Pakeitimas 66
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu per dvi savaites po paskelbimo 
pranešimo, grindžiamo akreditacijos 
pažymėjimu, arba per du mėnesius po 
paskelbimo pranešimo, kai akreditacijos 
pažymėjimu nesinaudojama, Komisija 
arba kitos valstybės narės nepateikia 
prieštaravimų, laikoma, kad atitinkama 
įstaiga gali vykdyti paskelbtosios įstaigos 
veiklą.

5. Atitinkama įstaiga paskelbtosios įstaigos 
veiklą gali vykdyti tik tuo atveju, jei 
Komisija arba kitos valstybės narės per dvi 
savaites po paskelbimo dienos nepateikia 
prieštaravimų.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remiantis Direktyva 2007/23/EB išduoti 
atitikties sertifikatai galioja pagal šią 
direktyvą iki 2020 m. liepos 4 d., išskyrus 
atvejus, kai jų galiojimas baigiasi iki tos 
datos.

5. Remiantis Direktyva 2007/23/EB išduoti 
atitikties sertifikatai galioja pagal šią 
direktyvą iki jų galiojimo termino 
pabaigos. Sertifikatų galiojimą galima 
pratęsti.

Or. es
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Pakeitimas 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
liepos 3 d.  priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinami 3 
straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 12, 13, 15–
22 dalys, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnis, 8 
straipsnio 2–7 dalys, 11–15, 17–28, 30–34, 
36 straipsniai, 37 straipsnio 1 dalis, 38–41, 
46, 47 straipsniai ir I bei II priedai  . Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per 
trejus metus nuo šios direktyvos priėmimo 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kuriais įgyvendinami 3 straipsnio 8 
dalis, 3 straipsnio 12, 13, 15–22 dalys, 4 
straipsnio 1 dalis, 5 straipsnis, 8 straipsnio 
2–7 dalys, 11–15, 17–28, 30–34, 36 
straipsniai, 37 straipsnio 1 dalis, 38–41, 46, 
47 straipsniai ir I bei II priedai. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos atitikties lentelę.

Or. es

Pakeitimas 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės pradeda taikyti šios 
direktyvos nuostatas kitą dieną po 48 
straipsnio 1 dalies nurodytos datos. 

Or. es

Pakeitimas 70
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo C2 modulio 3 punkto 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bandymus atlieka paskelbtoji įstaiga,
gamintojas paskelbtosios įstaigos 
atsakomybe gaminius gamybos metu 
pažymi paskelbtosios įstaigos 
identifikaciniu numeriu.

Gamintojas paskelbtosios įstaigos 
atsakomybe gaminius gamybos proceso
metu pažymi paskelbtosios įstaigos 
identifikaciniu numeriu.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti nuostatas; bandymus visada atlieka paskelbtoji įstaiga.


