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Grozījums Nr. 49
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Laižot produktu tirgū, katram 
importētājam uz produkta būtu jānorāda 
savs nosaukums un adrese saziņai. 
Gadījumos, kad produkta izmērs vai 
īpatnības to neatļauj, būtu jāparedz 
izņēmumi. Tas ietver arī gadījumu, kad 
importētājam būtu jāatver iepakojums, lai 
uz produkta norādītu savu nosaukumu un 
adresi.

Or. en

(Skatīt Lēmuma Nr. 768/2008/EK 25. apsvēruma tekstu.)

Grozījums Nr. 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pirotehnisko izstrādājumu, un jo īpaši 
uguņošanas ierīču, izmantošana attiecīgās 
dalībvalstīs ir saistīta ar ievērojami 
atšķirīgām kultūras paražām un tradīcijām. 
Tāpēc tas nosaka nepieciešamību ļaut 
dalībvalstīm pieņemt valstu pasākumus, lai 
drošības vai drošuma apsvērumu dēļ 
ierobežotu atsevišķu kategoriju uguņošanas 
ierīču izmantošanu vai pārdošanu plašai 
sabiedrībai.

(15) Pirotehnisko izstrādājumu, un jo īpaši 
uguņošanas ierīču, izmantošana attiecīgās 
dalībvalstīs ir saistīta ar ievērojami 
atšķirīgām kultūras paražām un tradīcijām. 
Tāpēc tas nosaka nepieciešamību ļaut 
dalībvalstīm pieņemt valstu pasākumus, lai 
drošības vai drošuma apsvērumu dēļ 
atļautu, aizliegtu vai ierobežotu atsevišķu 
kategoriju uguņošanas ierīču izmantošanu 
vai pārdošanu plašai sabiedrībai.

Or. es
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Grozījums Nr. 51
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Ar šo direktīvu saistītajos 
saskaņotajos standartos būtu pilnībā 
jāņem vērā arī 2010. gada 23. decembrī 
parakstītā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uguņošanas ierīcēm, kuras ražotājs ir 
izgatavojis izmantošanai paša vajadzībām 
un ko dalībvalsts ir apstiprinājusi 
lietošanai tās teritorijā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais izņēmums rada sajukumu un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz minēto 
uguņošanas ierīču neizplatīšanu ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kas devusi apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) uguņošanas ierīcēm, kuru lietošanu 
atļāvusi dalībvalsts saskaņā ar tās 
paražām un kultūras tradīcijām;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „uguņošanas ierīce” ir izklaidei 
paredzēts pirotehniskais izstrādājums;

2) „uguņošanas ierīce” ir izklaidei, mākslai 
vai svētkiem paredzēts pirotehniskais 
izstrādājums;

Or. es

Grozījums Nr. 55
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) „pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi 
rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā 
vārdā attiecībā uz konkrētiem 
uzdevumiem;

Or. en

(Skatīt Lēmuma Nr. 768/2008/EK R1. nodaļas R1. panta 4. punkta tekstu.)
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Grozījums Nr. 56
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Pilnvarotie pārstāvji

1. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 
8. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 
tehniskās dokumentācijas sagatavošana.
2. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, 
kas noteikti no ražotāja saņemtajā 
pilnvarā. Ar pilnvaru pilnvarotajam 
pārstāvim atļauj veikt vismaz šādus 
pienākumus:
a) 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū 
glabāt valsts uzraudzības iestādēm 
pieejamu ES atbilstības deklarāciju un 
tehnisko dokumentāciju;
b) pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma sniegt šai iestādei 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu aparāta 
atbilstību;
c) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma sadarboties ar tām visos 
pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko var radīt aparāti, uz 
kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja 
pilnvaras.

Or. en

(Skatīt Lēmuma Nr. 768/2008/EK R1. nodaļas R1. panta 4. punkta tekstu.)

Grozījums Nr. 57
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
iekļauj vismaz ražotāja nosaukumu un 
adresi, ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, ražotāja nosaukumu, kā arī 
importētāja nosaukumu un adresi, 
izstrādājuma nosaukumu un tipu, 
reģistrācijas numuru, 7. panta 1. un 
2. punktā noteiktos minimālos vecuma 
ierobežojumus, attiecīgo kategoriju, 
lietošanas instrukcijas, ražošanas gadu 3. 
un 4. kategorijas izstrādājumiem un 
nepieciešamības gadījumā minimālo 
drošības attālumu. Marķējumā iekļauj tīro 
sprādzienbīstamo saturu (NEC).

2. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
iekļauj vismaz ražotāja nosaukumu un 
adresi, ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, ražotāja nosaukumu, kā arī 
importētāja nosaukumu un adresi, 
vajadzības gadījumā izmantojot 
importētāja un/vai ražotāja tīmekļa vietni, 
izstrādājuma nosaukumu un tipu, 
reģistrācijas numuru, 7. panta 1. un 
2. punktā noteiktos minimālos vecuma 
ierobežojumus, attiecīgo kategoriju, 
lietošanas instrukcijas, ražošanas gadu 3. 
un 4. kategorijas izstrādājumiem un 
nepieciešamības gadījumā minimālo 
drošības attālumu. Marķējumā iekļauj tīro 
sprādzienbīstamo saturu (NEC).

Or. en

Grozījums Nr. 58
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. Importētāji uz pirotehniskā 
izstrādājuma norāda savu nosaukumu un 
adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas 
nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
pirotehniskajam izstrādājumam 
pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz pirotehniskā izstrādājuma 
norāda savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, savas tīmekļa vietni valodā, kas ir 
viegli saprotama patērētājiem un tirgus 
uzraudzības iestādēm, un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
pirotehniskajam izstrādājumam 
pievienotajā dokumentā.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. ES atbilstības deklarācijā ir šīs 
direktīvas II pielikumā dotajos attiecīgajos 
moduļos norādītie elementi, tai ir 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
izklāstītā struktūra, un to pastāvīgi 
atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā pirotehnisko 
izstrādājumu laiž vai dara pieejamu tirgū.

2. ES atbilstības deklarācijā ir šīs direktīvas 
II pielikumā dotajos attiecīgajos moduļos 
norādītie elementi, tai ir 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
izklāstītā struktūra, un to pastāvīgi 
atjaunina. To pēc pieprasījuma var tulkot 
valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, 
kurā pirotehnisko izstrādājumu laiž vai 
dara pieejamu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 
valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

2. Novērtēšanu un uzraudzību, kas 
minētas 1. punktā, veic valsts akreditācijas 
struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 
nozīmē un saskaņā ar to.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 61
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprādzienbīstamu vielu projektētāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji. Tas 
neliedz izmantot novērtētos pirotehniskos 
izstrādājumus un/vai sprādzienbīstamās 
vielas, kas ir nepieciešamas atbilstības 
novērtēšanas struktūras darbībai, vai 
izmantot šādus izstrādājumus vai vielas 
personīgām vajadzībām.

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav pirotehnisko 
izstrādājumu un/vai sprādzienbīstamu vielu 
projektētāji, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkopes veicēji. Tas neliedz izmantot 
novērtētos pirotehniskos izstrādājumus 
un/vai sprādzienbīstamās vielas, kas ir 
nepieciešamas atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
izstrādājumus vai vielas personīgām 
vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 62
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar minēto
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprādzienbīstamo vielu projektēšanu, 
izgatavošanu vai konstruēšanu/radīšanu, 
tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai 

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar 
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprādzienbīstamu vielu projektēšanu, 
izgatavošanu vai konstruēšanu/radīšanu, 
tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai 
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apkopi/ekspluatāciju, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Viņi 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā 
viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

apkopi/ekspluatāciju, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Viņi 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā 
viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 63
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Minētajam pieteikumam pievieno 
atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļus un produktu vai produktus, par ko 
struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā 
arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko 
izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūra atbilst 24. panta prasībām.

2. Minētajam pieteikumam pievieno 
atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļus un produktu vai produktus, par ko 
struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā 
arī akreditācijas sertifikātu, ko izdevusi 
valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
24. panta prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.
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Grozījums Nr. 64
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā 
paziņojošajai iestādei iesniedz visus 
dokumentāros pierādījumus, kas 
nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un 
regulāri uzraudzītu tās atbilstību 
24. panta prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 65
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
27. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm 
dokumentārus pierādījumus, kuri 
apliecina atbilstības novērtēšanas 
struktūras kompetenci un veiktos 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka 
minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta 
un ka tā joprojām atbilst 24. panta 
prasībām.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 66
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. Attiecīgā struktūra drīkst veikt 
paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja 
Komisija vai pārējās dalībvalstis nav 
cēlušas iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas, ja izmanto akreditācijas 
sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no 
paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas 
procedūru.

5. Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu sertifikātu ticamību un objektivitāti un līdz ar to arī drošību, attiecīgajām 
iestādēm vajadzētu obligāti veikt atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, un šīs 
struktūras nekādā gadījumā nedrīkstētu būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālās 
apvienības.

Grozījums Nr. 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

114. Atbilstības sertifikāti, kas izdoti 
atbilstīgi Direktīvai 2007/23/EK, saskaņā 
ar šo direktīvu ir derīgi līdz 2020. gada 
4. jūlijam, ja vien to termiņš nebeidzas 

5. Atbilstības sertifikāti, kas izdoti 
atbilstīgi Direktīvai 2007/23/EK, saskaņā 
ar šo direktīvu ir derīgi līdz to derīguma 
termiņa beigām. Joprojām ir atļauts 
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pirms minētās dienas. pagarināt sertifikātu derīguma termiņu.

Or. es

Grozījums Nr. 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

115. Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 
3. jūlijam pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas nepieciešami, 
lai atbilstu 3. panta 8., 12., 13., 15. līdz 
22. punkta, 4. panta 1. punkta, 5. panta, 
8. panta 2. līdz 7. punkta, 11. līdz 
15. panta, 17. līdz 28. panta, 30. līdz 
34. panta, 36. panta, 37. panta 1. punkta, 
38. līdz 41. panta, 46., 47. panta un I un 
II pielikuma prasībām. Dalībvalstis 
nekavējoties dara zināmus Komisijai 
minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto 
tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

1. Ne vairāk kā 3 gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas dalībvalstis pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas nepieciešami, lai atbilstu 
3. panta 8., 12., 13., 15. līdz 22. punkta, 
4. panta 1. punkta, 5. panta, 8. panta 2. līdz 
7. punkta, 11. līdz 15. panta, 17. līdz 
28. panta, 30. līdz 34. panta, 36. panta, 
37. panta 1. punkta, 38. līdz 41. panta, 46., 
47. panta un I un II pielikuma prasībām. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā 
arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. es

Grozījums Nr. 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis šīs direktīvas noteikumus 
piemēro vienu dienu pēc 48. panta 
1. punktā noteiktā datuma.

Or. es
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Grozījums Nr. 70
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – C2 modulis – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja testus veic paziņotā struktūra, ražotājs 
uz šīs paziņotās struktūras atbildību 
ražošanas procesā uzliek paziņotās 
struktūras identifikācijas numuru.

Ražotājs uz paziņotās struktūras atbildību 
ražošanas procesā uzliek tās identifikācijas 
numuru.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums jāveic, lai nodrošinātu saskaņotību, ņemot vērā to, ka testi obligāti jāveic 
paziņotajai struktūrai.


