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Poprawka 49
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wprowadzając produkt do obrotu, 
każdy importer powinien umieścić na nim 
swoją nazwę i adres kontaktowy. Należy 
wprowadzić wyjątki od tej zasady w 
przypadkach, gdy wielkość lub charakter 
produktu uniemożliwiają to. Obejmuje to 
przypadki, gdy importer musiałby 
otworzyć opakowanie, aby umieścić na 
produkcie swoją nazwę i adres.

Or. en

(Zob. brzmienie pkt 25 preambuły decyzji nr 768/2008/WE)

Poprawka 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Recital 15

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(15) Używanie wyrobów pirotechnicznych, 
a w szczególności wyrobów 
pirotechnicznych widowiskowych, podlega 
bardzo zróżnicowanym zwyczajom 
i tradycjom kulturowym w poszczególnych 
państwach członkowskich. Należy zatem 
umożliwić  państwom członkowskim 
przyjęcie środków krajowych w celu 
ograniczenia korzystania z lub sprzedaży 
ludności niektórych kategorii wyrobów 
pirotechnicznych widowiskowych ze 
względów bezpieczeństwa publicznego.

(15) Używanie wyrobów pirotechnicznych, 
a w szczególności wyrobów 
pirotechnicznych widowiskowych, podlega 
bardzo zróżnicowanym zwyczajom 
i tradycjom kulturowym w poszczególnych 
państwach członkowskich. Należy zatem 
umożliwić  państwom członkowskim 
przyjęcie środków krajowych w celu 
udzielenia zgody, wprowadzenia zakazu 
lub ograniczenia korzystania z lub 
sprzedaży ludności niektórych kategorii 
wyrobów pirotechnicznych 
widowiskowych ze względów 
bezpieczeństwa publicznego.

Or. es
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Poprawka 51
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Zharmonizowane normy istotne z 
punktu widzenia niniejszej dyrektywy 
powinny również w pełni uwzględniać 
Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, podpisaną przez Unię 
Europejską w dniu 23 grudnia 2010 r.

Or. en

Poprawka 52
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (g)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(g) wyrobów pirotechnicznych 
widowiskowych wytworzonych przez 
producenta na użytek własny i 
zatwierdzonych przez państwo 
członkowskie do użycia na swoim 
terytorium.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

To nowe wyłączenie jest źródłem zamieszania i nie daje żadnej gwarancji, że odnośne wyroby 
pirotechniczne nie będą znajdować się w obrocie poza terytorium państwa członkowskiego, 
które je zatwierdziło.

Poprawka 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (g a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ga) wyrobów pirotechnicznych 
dopuszczonych do obrotu w jednym 
państwie członkowskim do wykorzystania 
zgodnie ze zwyczajem i tradycjami 
kulturowymi.

Or. es

Poprawka 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2) „wyrób pirotechniczny widowiskowy” 
oznacza wyrób pirotechniczny 
przeznaczony do celów rozrywkowych;

2) „wyrób pirotechniczny widowiskowy”:  
wyrób pirotechniczny przeznaczony do 
celów rozrywkowych, artystycznych lub 
wykorzystywany przy okazji różnego 
rodzaju obchodów;

Or. es

Poprawka 55
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „upoważniony przedstawiciel” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
mającą siedzibę w Unii, posiadającą 
pisemne pełnomocnictwo od producenta 
do działania w jego imieniu w odniesieniu 
do określonych zadań;
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Or. en

(Zob. brzmienie art. R1 ust. 4 w rozdziale R1 decyzji nr 768/2008/WE)

Poprawka 56
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Upoważnieni przedstawiciele

1. Obowiązki określone w art. 8 ust. 1 oraz 
sporządzanie dokumentacji technicznej 
nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa 
upoważnionego przedstawiciela.
2. Upoważniony przedstawiciel wykonuje 
zadania określone w pełnomocnictwie 
otrzymanym od producenta. 
Pełnomocnictwo umożliwia 
upoważnionemu przedstawicielowi 
wykonywanie co najmniej następujących 
obowiązków:
(a) przechowywanie deklaracji zgodności 
UE i dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat od momentu 
wprowadzenia aparatury do obrotu;
(b) na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego udzielanie mu 
wszelkich informacji i udostępnianie 
dokumentacji koniecznej do wykazania 
zgodności aparatury z wymaganiami;
(c) na żądanie właściwego organu 
krajowego podejmowanie z nim 
współpracy w działaniach 
ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 
jakie stwarza aparatura objęta 
pełnomocnictwem udzielonym 
upoważnionemu przedstawicielowi.

Or. en
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(Zob. brzmienie art. R1 ust. 4 w rozdziale R1 decyzji nr 768/2008/WE)

Poprawka 57
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Etykieta wyrobu pirotechnicznego 
zawiera przynajmniej nazwę i adres 
producenta lub, w przypadku gdy 
producent nie posiada siedziby na 
terytorium Unii , nazwę producenta oraz 
nazwę i adres importera, nazwę i typ 
wyrobu, numer rejestracyjny, minimalne 
wymagania wiekowe określone  w art. 7 
ust. 1 i 2, odpowiednią klasę i instrukcję 
obsługi, rok produkcji dla klasy 3 i 4 oraz, 
w stosownych przypadkach, minimalną 
bezpieczną odległość. Etykieta określa 
zawartość netto materiału wybuchowego 
(NEC).

2. Etykieta wyrobu pirotechnicznego 
zawiera przynajmniej nazwę i adres 
producenta lub, w przypadku gdy 
producent nie posiada siedziby na 
terytorium Unii , nazwę producenta oraz 
nazwę i adres importera, we właściwych 
przypadkach także adres internetowy 
importera lub producenta, nazwę i typ 
wyrobu, numer rejestracyjny, minimalne 
wymagania wiekowe określone  w art. 7 
ust. 1 i 2, odpowiednią klasę i instrukcję 
obsługi, rok produkcji dla klasy 3 i 4 oraz, 
w stosownych przypadkach, minimalną 
bezpieczną odległość. Etykieta określa 
zawartość netto materiału wybuchowego 
(NEC).

Or. en

Poprawka 58
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
wyrobie pirotechnicznym, a jeżeli nie jest 
to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do wyrobu 
pirotechnicznego, swoją nazwę i swój 
adres kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
wyrobie pirotechnicznym, a jeżeli nie jest 
to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do wyrobu 
pirotechnicznego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, swój adres 
internetowy w języku zrozumiałym dla 
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konsumentów i organów nadzoru 
rynkowego, a także swój adres 
kontaktowy.

Or. en

Poprawka 59
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE zawiera 
elementy określone w odpowiednich 
modułach przedstawionych w załączniku II 
do niniejszej dyrektywy, posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
III do decyzji nr 768/2008/WE, oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Musi ona 
zostać przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym wyrób pirotechniczny wprowadza 
się do obrotu lub udostępnia na rynku.

2. Deklaracja zgodności UE zawiera 
elementy określone w odpowiednich 
modułach przedstawionych w załączniku II 
do niniejszej dyrektywy, posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
III do decyzji nr 768/2008/WE, oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Może ona 
zostać na żądanie przetłumaczona na język 
lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym wyrób 
pirotechniczny wprowadza się do obrotu 
lub udostępnia na rynku.

Or. en

Poprawka 60
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, 
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nim.
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Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 61
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24– ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami wyrobów 
pirotechnicznych lub substancji 
wybuchowych, które oceniają. Nie 
wyklucza to wykorzystywania wyrobów 
pirotechnicznych lub substancji 
wybuchowych, które są niezbędne do 
prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania takich produktów do 
celów osobistych.

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami wyrobów 
pirotechnicznych lub substancji 
wybuchowych. Nie wyklucza to 
wykorzystywania wyrobów 
pirotechnicznych lub substancji 
wybuchowych, które są niezbędne do 
prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania takich produktów do 
celów osobistych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.
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Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
tych wyrobów pirotechnicznych lub 
substancji wybuchowych ani nie mogą 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
wyrobów pirotechnicznych lub substancji 
wybuchowych ani nie mogą reprezentować 
stron zaangażowanych w taką działalność.
Nie angażują się w działalność, która może 
zagrozić niezależności ich osądów i 
wiarygodności w związku z działalnością 
w zakresie oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 63
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz produktu 
lub produktów, w odniesieniu do których 
dana jednostka uważa się za kompetentną, 
jak również certyfikat akredytacji, jeżeli 

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz produktu 
lub produktów, w odniesieniu do których 
dana jednostka uważa się za kompetentną, 
jak również certyfikat akredytacji wydany 
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jest w posiadaniu, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w art. 24.

przez krajową jednostkę akredytującą, 
potwierdzający, że dana jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania 
ustanowione w art. 24.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 64
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 24.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 65
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 27 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
niezbędne dokumenty potwierdzające 
kompetencje jednostki oceniającej 
zgodność oraz wprowadzone ustalenia 
gwarantujące, że jednostka ta będzie 
systematycznie monitorowana i będzie 
nadal spełniać wymagania określone w 
art. 24.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 66
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działalność jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja lub 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłoszą zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikaty zgodności wydane na mocy 
dyrektywy 2007/23/WE zachowują 
ważność na mocy niniejszej dyrektywy do 
dnia 4 lipca 2020 chyba że wygasną przed 
tą datą.

5. Certyfikaty zgodności wydane na mocy 
dyrektywy 2007/23/WE zachowują 
ważność na mocy niniejszej dyrektywy do 
dnia ich wygaśnięcia. Przedłużanie 
obowiązywania certyfikatów pozostaje 
dozwolone.

Or. es

Poprawka 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia 3 lipca 2013 
r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z art. 3 ust. 8, 12, 13, 15-22, art. 
4 ust. 1, art. 5, art. 8 ust. 2-7, art. 11-15, art. 
17-28, art. 30-34, art. 36, art. 37 ust. 1, art. 
38-41, art. 46, 47 oraz załączniki I i II .
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą .

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują w okresie nieprzekraczającym 
trzech lat od przyjęcia niniejszej dyrektywy 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z art. 3 ust. 8, 12, 13, 15-22, art. 
4 ust. 1, art. 5, art. 8 ust. 2-7, art. 11-15, art. 
17-28, art. 30-34, art. 36, art. 37 ust. 1, art. 
38-41, art. 46, 47 oraz załączniki I i II .
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
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dyrektywą .

Or. es

Poprawka 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować postanowienia zawarte w 
niniejszej dyrektywie od dnia 
następującego po dacie ustanowionej w 
art. 48 ust. 1.

Or. es

Poprawka 70
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – moduł C2 – punkt 3 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli badania są przeprowadzane przez 
jednostkę notyfikowaną, producent, na
odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, 
umieszcza podczas procesu produkcji 
numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej.

Na odpowiedzialność jednostki 
notyfikowanej producent umieszcza 
podczas procesu produkcji numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka uspójniająca, ponieważ badania są obowiązkowo prowadzone przez jednostkę 
notyfikowaną.


