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Alteração 49
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem indicar 
no produto o seu nome e o endereço no 
qual podem ser contactados. Devem 
prever-se exceções, se a dimensão ou a 
natureza do produto não o permitirem. 
Nestas exceções estão incluídos os casos 
em que o importador seria obrigado a 
abrir a embalagem para colocar o seu 
nome e endereço no produto.

Or. en

(Ver, p.f., redação do considerando 25 da Decisão 768/2008/CE)

Alteração 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A utilização de artigos de pirotecnia e, 
em particular, de fogos-de-artifício, 
obedece a costumes e tradições culturais 
consideravelmente divergentes nos 
respetivos Estados-Membros. Assim, é 
necessário permitir aos Estados-Membros 
que tomem medidas nacionais para limitar 
a utilização ou a venda de certas categorias 
de fogos-de-artifício ao grande público, por 
razões de ordem pública ou de segurança 
pública.

(15) A utilização de artigos de pirotecnia e, 
em particular, de fogos-de-artifício, 
obedece a costumes e tradições culturais 
consideravelmente divergentes nos 
respetivos Estados-Membros. Assim, é 
necessário permitir aos Estados-Membros 
que tomem medidas nacionais para 
autorizar, proibir ou limitar a utilização ou 
a venda de certas categorias de fogos-de-
artifício ao grande público, por razões de 
ordem pública ou de segurança pública.

Or. es
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Alteração 51
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) As normas harmonizadas 
relevantes para a presente diretiva devem 
também ter plenamente em conta a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
assinada pela União Europeia em 23 de 
dezembro de 2010.

Or. en

Alteração 52
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fogos-de-artifício produzidos por um 
fabricante para uso próprio e que tenham 
sido aprovados por um Estado-Membro 
para utilização no seu território.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta nova exclusão é fonte de confusões e não oferece qualquer garantia de não circulação 
dos artigos em questão fora do território do Estado-membro que tenha dado a sua aprovação.

Alteração 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Artigos de pirotecnia que tenham 
sido autorizados por um Estado-Membro 
para utilização segundo os seus costumes 
e tradições culturais.

Or. es

Alteração 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2) "Fogos-de-artifício": um artigo de 
pirotecnia destinado a ser utilizado para 
fins de entretenimento;

2) "Fogo-de-artifício": um artigo de 
pirotecnia destinado a ser utilizado para 
fins de entretenimento, artísticos ou 
festivos;

Or. es

Alteração 55
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Mandatário», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, 
mandatada por escrito pelo fabricante 
para praticar determinados atos em seu 
nome;

Or. en

(Ver, p.f., a redação do capítulo R1, artigo R1, n.° 4, da Decisão n.° 768/2008/CE)
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Alteração 56
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8-A.
Representantes autorizados

1. Não fazem parte do respetivo mandato 
os deveres previstos no artigo 8.º, n.º 1, e a 
elaboração da documentação técnica.
2. O mandatário deve praticar os atos 
definidos no mandato conferido pelo 
fabricante. O mandato deve permitir ao 
mandatário, no mínimo:
a) Manter à disposição das autoridades 
nacionais de fiscalização do mercado a 
declaração UE de conformidade e a 
documentação técnica, pelo prazo de 10 
anos a contar da data de colocação do 
aparelho no mercado;
b) Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, facultar-
lhe toda a informação e a documentação 
necessárias para demonstrar a 
conformidade do aparelho;
c) Cooperar com a autoridade nacional 
competente, a pedido desta, no que se 
refere a qualquer ação para eliminar os 
riscos decorrentes de aparelhos 
abrangidos pelo seu mandato.

Or. en

(Ver, p.f., a redação do capítulo R1, artigo R1, n.° 4, da Decisão n.° 768/2008/CE)

Alteração 57
Christel Schaldemose
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
deve incluir, no mínimo, o nome e o 
endereço do fabricante ou, se o fabricante 
não estiver estabelecido na União , o nome 
do fabricante e o nome e o endereço do 
importador, a designação e o tipo do 
artigo, o número de registo os limites 
mínimos de idade, fixados no artigo 7.º, 
n.ºs 1 e 2, a respetiva categoria, as 
instruções de utilização, o ano de fabrico 
relativamente aos fogos-de-artifício das 
categorias 3 e 4 e, se for adequado, a 
distância mínima de segurança. A 
rotulagem deve incluir o teor líquido de 
explosivo (NEQ).

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
deve incluir, no mínimo, o nome e o 
endereço do fabricante ou, se o fabricante 
não estiver estabelecido na União , o nome 
do fabricante e o nome e o endereço do 
importador, se adequado, o endereço 
eletrónico do importador e/ou fabricante, 
a designação e o tipo do artigo, o número 
de registo  os limites mínimos de idade, 
fixados  no artigo 7.º, n.ºs 1 e 2, a respetiva 
categoria, as instruções de utilização, o ano 
de fabrico relativamente aos fogos-de-
artifício das categorias 3 e 4 e, se for 
adequado, a distância mínima de 
segurança. A rotulagem deve incluir o teor 
líquido de explosivo (NEQ).

Or. en

Alteração 58
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome e o endereço de contacto no artigo de 
pirotecnia, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o artigo de pirotecnia.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome de registo comercial ou 
marca comercial registada, endereço 
eletrónico numa língua facilmente 
compreensível pelos clientes e autoridades 
de supervisão do mercado, assim como o 
endereço de contacto no artigo de 
pirotecnia, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o artigo de pirotecnia.

Or. en
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Alteração 59
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas exigidas 
pelo Estado-Membro em cujo mercado o 
artigo de pirotecnia é colocado ou 
disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração pode, a 
pedido, ser traduzida para a língua ou 
línguas exigidas pelo Estado-Membro em 
cujo mercado o artigo de pirotecnia é 
colocado ou disponibilizado.

Or. en

Alteração 60
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que a avaliação e a supervisão referidas no 
n.º 1 sejam efetuadas por um organismo 
nacional de acreditação, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, e em 
conformidade com o disposto no mesmo 
regulamento.

2. A avaliação e a supervisão referidas no 
n.º 1 sejam efetuadas por um organismo 
nacional de acreditação, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, e em 
conformidade com o disposto no mesmo 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.
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Alteração 61
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação e verificação da conformidade 
não podem ser o projetista, o fabricante, o 
fornecedor, o instalador, o comprador, o 
proprietário, o utilizador ou o responsável 
pela manutenção dos artigos de pirotecnia 
e/ou substâncias explosivas a avaliar. Esta 
exigência não impede a utilização de 
artigos de pirotecnia e/ou substâncias 
explosivas que sejam necessários às 
atividades do organismo de avaliação da 
conformidade nem a utilização de tais 
produtos para fins pessoais.

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação e verificação da conformidade 
não podem ser o projetista, o fabricante, o 
fornecedor, o instalador, o comprador, o 
proprietário, o utilizador ou o responsável 
pela manutenção de artigos de pirotecnia 
e/ou substâncias explosivas. Esta exigência 
não impede a utilização de artigos de 
pirotecnia e/ou substâncias explosivas que 
sejam necessários às atividades do 
organismo de avaliação da conformidade 
nem a utilização de tais produtos para fins 
pessoais.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 62
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
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membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação e verificação da conformidade 
não podem intervir diretamente no projeto, 
no fabrico ou na construção, na 
comercialização, na instalação, na 
utilização ou na manutenção de artigos de 
pirotecnia e/ou substâncias explosivas em 
questão, nem ser mandatários das pessoas
envolvidas nessas atividades. Aqueles não 
podem exercer qualquer atividade que 
possa conflituar com a independência da 
sua apreciação ou com a integridade no 
desempenho das atividades de avaliação da 
conformidade para as quais são 
notificados. Esta disposição é aplicável 
nomeadamente aos serviços de consultoria.

membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação e verificação da conformidade 
não podem intervir diretamente no projeto, 
no fabrico ou na construção, na 
comercialização, na instalação, na 
utilização ou na manutenção de artigos de 
pirotecnia e/ou de substâncias explosivas 
em questão, nem ser mandatários das 
pessoas envolvidas nessas atividades. 
Aqueles não podem exercer qualquer 
atividade que possa conflituar com a 
independência da sua apreciação ou com a 
integridade no desempenho das atividades 
de avaliação da conformidade para as quais 
são notificados. Esta disposição é aplicável 
nomeadamente aos serviços de consultoria.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 63
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos
produtos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de 
acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos 
produtos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de acreditação 
emitido por um organismo nacional de 
acreditação, atestando que os organismos 
de avaliação da conformidade cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 24.º.
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estabelecidos no artigo 24.º.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 64
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que não possa apresentar o 
certificado de acreditação, o organismo de 
avaliação da conformidade deve fornecer 
à autoridade notificadora todas as provas 
documentais necessárias à verificação, ao 
reconhecimento e ao controlo regular da 
sua conformidade com os requisitos 
previstos no artigo 24.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 65
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 27.º, n.º 2, a autoridade 
notificadora deve facultar à Comissão e 
aos outros Estados-Membros prova 
documental que ateste da competência 
técnica do organismo de avaliação da 
conformidade e das disposições 
introduzidas para assegurar que o 
organismo é auditado periodicamente e 
continua a cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 24.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 66
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo em causa apenas pode 
efetuar as atividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação, sempre que seja utilizado um 
certificado de acreditação, e nos dois 
meses seguintes à notificação, se a 
acreditação não for utilizada.

5. O organismo em causa só pode exercer 
as atividades de organismo notificado se 
nem a Comissão nem outros Estados-
Membros tiverem levantado objeções nas 
duas semanas seguintes à notificação.

Or. fr
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Justificação

Por razões de fiabilidade e de imparcialidade das acreditações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente sujeitos a acreditação 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
de profissionais.

Alteração 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os certificados de conformidade 
emitidos ao abrigo da Diretiva 2007/23/CE 
são válidos ao abrigo da presente Diretiva 
até 4 de julho de 2020 salvo se a respetiva 
validade terminar antes desta data.

5. Os certificados de conformidade 
emitidos ao abrigo da Diretiva 
2007/23/CEE são válidos ao abrigo da 
presente Diretiva até à sua expiração.
Continua a ser permitido prorrogar os 
certificados.

Or. es

Alteração 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar até 3 de julho de 2013, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto no artigo 3.º, n.ºs 
8, 12, 13, 15 a 22, no artigo 4.º, n.º 1, no 
artigo 5.º, no artigo 8.º, n.ºs 2 a 7, nos 
artigos 11.º a 15.º, 17.º a 28.º, 30.º a 34.º, 
36.º, 37.º, n.º 1, 38.º a 41.º, 46.º, 47.º e nos 
anexos I e II . Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar num prazo máximo de três anos a 
partir da data de aprovação da presente 
Diretiva, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 3.º, n.ºs 8, 12, 13, 15 a 
22, no artigo 4.º, n.º 1, no artigo 5.º, no 
artigo 8.º, n.ºs 2 a 7, nos artigos 11.º a 15.º, 
17.º a 28.º, 30.º a 34.º, 36.º, 37.º, n.º 1, 38.º 
a 41.º, 46.º, 47.º e nos anexos I e II . 
Devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
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essas disposições e a presente diretiva.

Or. es

Alteração 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-membros passam a 
aplicar o disposto na presente Diretiva no 
dia seguinte ao da data estabelecida no 
artigo 48.°, n.° 1. 

Or. es

Alteração 70
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – módulo C2 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os ensaios sejam 
realizados por um organismo notificado, o
fabricante deve apor, durante o processo de 
fabrico e sob a responsabilidade do 
referido organismo, o número de 
identificação deste último.

O fabricante deve apor, durante o processo 
de fabrico e sob a responsabilidade do 
organismo notificado, o número de 
identificação deste último. VER

Or. fr

Justificação

Alteração por razões de coerência, já que os ensaios são necessariamente efetuados por um 
organismo notificado.


