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Amendamentul 49
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La introducerea unui produs pe 
piață, fiecare importator ar trebui să 
indice pe produs numele său și adresa la 
care poate fi contactat. Ar trebui să fie 
prevăzute excepții pentru cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru. Printre acestea se 
numără cazurile în care importatorul ar 
trebui să deschidă ambalajul pentru a-și 
putea înscrie numele și adresa pe produs.

Or. en

(A se vedea formularea considerentului 25 din Decizia 768/2008/CE)

Amendamentul 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Utilizarea articolelor pirotehnice și, în 
special, utilizarea articolelor pirotehnice de 
divertisment face obiectul unor obiceiuri și 
al unor tradiții vădit divergente în fiecare 
dintre statele membre. În consecință, din 
motive de securitate publică sau de 
siguranță, este necesar să li se permită 
statelor membre să ia la nivel național 
măsuri de restricționare a utilizării sau a 
comercializării anumitor categorii de 
articole pirotehnice de divertisment 
destinate publicului larg.

(15) Utilizarea articolelor pirotehnice și, în 
special, a articolelor pirotehnice de 
divertisment face obiectul unor obiceiuri și 
al unor tradiții vădit divergente în fiecare 
dintre statele membre. În consecință, din 
motive de securitate publică sau de 
siguranță, este necesar să li se permită 
statelor membre să ia la nivel național 
măsuri de autorizare, de interzicere sau de 
restricționare a utilizării sau a 
comercializării anumitor categorii de 
articole pirotehnice de divertisment 
destinate publicului larg.
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Or. es

Amendamentul 51
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Standardele armonizate cu 
relevanță pentru prezenta directivă ar 
trebui, de asemenea, să ia în considerare 
pe deplin Convenția Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap, semnată de Uniunea 
Europeană la 23 decembrie 2010.

Or. en

Amendamentul 52
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) articolelor pirotehnice de divertisment 
fabricate de un producător pentru 
folosință proprie și pe care un stat 
membru le-a aprobat în vederea utilizării 
pe teritoriul său.

eliminată

Or. fr

Justificare

Textul eliminat este o sursă de confuzie și nu oferă nicio garanție de împiedicare a circulației 
articolelor pirotehnice de divertisment în afara teritoriului statului membru care a dat 
aprobarea.
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Amendamentul 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera (ga) (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) articolelor pirotehnice de 
divertisment care au fost autorizate de 
către un stat membru pentru folosire, 
conform obiceiurilor și tradițiilor 
culturale.

Or. es

Amendamentul 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „articole pirotehnice de divertisment” 
înseamnă articole pirotehnice destinate 
divertismentului;

2. „articole pirotehnice de divertisment” 
înseamnă articole pirotehnice destinate 
divertismentului, evenimentelor artistice 
sau festive;

Or. es

Amendamentul 55
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „reprezentant autorizat” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică stabilită 
în Uniune care a primit un mandat scris 
din partea unui producător de a acționa 
în numele acestuia sarcini specifice;
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Or. en

(A se vedea formularea din capitolul R1 articolul R1 punctul 4 din Decizia nr. 768/2008/CE)

Amendamentul 56
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul (8a)
Reprezentanți autorizați

(1) Obligațiile stabilite la articolul 8 
alineatul (1) și întocmirea documentației 
tehnice nu fac parte din mandatul 
reprezentantului autorizat.
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește 
sarcinile prevăzute în mandatul primit de 
la producător. Mandatul permite 
reprezentantului autorizat să 
îndeplinească cel puțin următoarele 
sarcini:
(a) păstrarea declarației UE de 
conformitate și a documentației tehnice la 
dispoziția autorităților naționale de 
supraveghere timp de 10 ani după 
introducerea pe piață a aparatului;
(b) în urma unei cereri motivate din 
partea unei autorități naționale 
competente, furnizarea tuturor 
informațiilor și a documentației necesare 
acestei autorități pentru a demonstra 
conformitatea aparatului;
(c) cooperarea cu autoritățile naționale 
competente, la cererea acestora, în 
legătură cu orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor reprezentate 
de aparatele care fac obiectul mandatului 
reprezentantului autorizat.

Or. en

(A se vedea formularea din capitolul R1 articolul R1 punctul 4 din Decizia nr. 768/2008/CE)
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Amendamentul 57
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice 
cuprinde cel puțin numele și adresa 
producătorului sau, în cazul în care 
producătorul nu este stabilit în Uniune ,
numele producătorului și numele și adresa 
importatorului, numele și tipul articolului, 
numărul de înregistrare, limitele minime de 
vârstă prevăzute la articolul 7 alineatele (1) 
și (2), categoria și instrucțiunile de folosire 
adecvate, anul producției pentru articolele 
pirotehnice de divertisment din categoriile 
3 și 4, precum și distanța minimă de 
securitate, după caz. Etichetarea cuprinde 
conținutul net de explozivi (CNE).

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice 
cuprinde cel puțin numele și adresa 
producătorului sau, în cazul în care 
producătorul nu este stabilit în Uniune , 
numele producătorului și numele și adresa 
importatorului, dacă este necesar prin 
folosirea paginii internet a importatorului 
și / sau a producătorului, numele și tipul 
articolului, numărul de înregistrare,
limitele minime de vârstă prevăzute la 
articolul 7 alineatele (1) și (2), categoria și 
instrucțiunile de folosire adecvate, anul 
producției pentru articolele pirotehnice de 
divertisment din categoriile 3 și 4, precum 
și distanța minimă de securitate, după caz. 
Etichetarea cuprinde conținutul net de 
explozivi (CNE).

Or. en

Amendamentul 58
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe articolul 
pirotehnic numele lor și adresa la care pot 
fi contactați sau, dacă aceste lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește articolul pirotehnic.

(3) Importatorii indică pe articolul 
pirotehnic numele lor, denumirea lor 
comercială înregistrată sau marca lor 
înregistrată, pagina internet într-o limbă 
ușor de înțeles de către clienți și de către
autoritățile de supraveghere a pieței, 
precum și adresa la care pot fi contactați 
sau, dacă aceste lucru nu este posibil, pe 
ambalaj sau într-un document care 
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însoțește articolul pirotehnic

Or. en

Amendamentul 59
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate conține 
elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă, 
se structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, și se 
actualizează constant. Aceasta este tradusă 
în limba (limbile) impusă (impuse) de 
statul membru pe piața căruia este introdus 
sau pus la dispoziție articolul pirotehnic.

(2) Declarația UE de conformitate conține 
elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă, 
se structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, și se 
actualizează constant. Aceasta poate fi
tradusă, la cerere, în limba (limbile) 
impusă (impuse) de statul membru pe piața 
căruia este introdus sau pus la dispoziție 
articolul pirotehnic.

Or. en

Amendamentul 60
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea 
și monitorizarea menționate la alineatul (1) 
să fie efectuate de către un organism 
național de acreditare în sensul și în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008.

(2) Evaluarea și monitorizarea menționate 
la alineatul (1) să fie efectuate de către un 
organism național de acreditare în sensul în 
sensul și în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008.

Or. fr
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Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 61
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să 
acționeze ca proiectant, producător, 
furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, 
utilizator sau operator de întreținere al
articolelor pirotehnice și/sau al
substanțelor explozive pe care le 
evaluează. Acest lucru nu împiedică 
utilizarea articolelor pirotehnice și/sau a 
substanțelor explozive care sunt necesare 
pentru operațiunile organismului de 
evaluare a conformității sau utilizarea unor 
astfel de produse în scopuri personale.

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să 
acționeze ca proiectant, producător, 
furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, 
utilizator sau operator de întreținere a
articolelor pirotehnice și/sau a substanțelor 
explozive. Acest lucru nu împiedică 
utilizarea articolelor pirotehnice și/sau a 
substanțelor explozive care sunt necesare 
pentru operațiunile organismului de 
evaluare a conformității sau utilizarea unor 
astfel de produse în scopuri personale.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 62
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu sunt direct 
implicați în proiectarea, fabricarea sau 
construcția, comercializarea, instalarea, 
utilizarea sau întreținerea articolelor 
pirotehnice și/sau substanțelor explozive 
respective și nu reprezintă părțile angajate 
în acele activități. Aceștia nu se implică în 
activități care le-ar putea afecta 
imparțialitatea sau integritatea în ceea ce 
privește activitățile de evaluare a 
conformității pentru care sunt notificați. 
Aceste dispoziții se aplică în special 
serviciilor de consultanță.

Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu sunt direct 
implicați în proiectarea, fabricarea sau 
construcția, comercializarea, instalarea, 
utilizarea sau întreținerea articolelor 
pirotehnice și/sau a substanțelor explozive 
și nu reprezintă părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în activități 
care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile 
de evaluare a conformității pentru care sunt 
notificați. Aceste dispoziții se aplică în 
special serviciilor de consultanță.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 63
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a produsului sau produselor 
pentru care organismul se consideră a fi 
competent, precum și de un certificat de 
acreditare, în cazul în care există, eliberat 
de un organism național de acreditare care 
să ateste că organismul de evaluare a 

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a produsului sau produselor 
pentru care organismul se consideră a fi 
competent, precum și de un certificat de 
acreditare, eliberat de un organism național 
de acreditare care să ateste că organismul
de evaluare a conformității satisface 
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conformității satisface cerințele prevăzute 
la articolul 24.

cerințele prevăzute la articolul 24.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 64
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care organismul respectiv 
de evaluare a conformității nu poate 
prezenta un certificat de acreditare, el 
prezintă autorității de notificare toate 
documentele justificative necesare pentru 
verificarea, recunoașterea și 
monitorizarea periodică a conformității 
sale cu cerințele prevăzute la articolul 24.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 65
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe un certificat de acreditare 
menționat la articolul 27 alineatul (2), 
autoritatea de notificare prezintă Comisiei 
și celorlalte state membre documentele 
justificative care atestă competența 
organismului de evaluare a conformității 
și măsurile adoptate pentru a se asigura 
că organismul este monitorizat periodic și 
că va îndeplini în continuare cerințele 
prevăzute la articolul 24.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 66
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții în termen de două 
săptămâni de la notificare în cazul în care 
utilizează un certificat de acreditare și de 
două luni de la notificare în cazul în care 
nu se utilizează acreditarea.

(5) Organismul în cauză poate exercita 
activitățile unui organism notificat numai 
în cazul în care nu există obiecții din partea 
Comisiei și a celorlalte state membre, 
transmise în termen de două săptămâni de 
la notificare.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și de imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
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organismele de evaluare a conformității ar trebui, în mod obligatoriu, să facă obiectul unei 
acreditări de către autorități și nu ar trebui, în niciun caz, să fie asociații de întreprinderi sau 
asociații industriale.

Amendamentul 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatele de conformitate eliberate 
în temeiul Directivei 2007/23/CE sunt 
valabile în temeiul prezentei directive până 
la 4 iulie 2020, cu excepția cazului în care 
expiră înainte de acea dată.

(5) Certificatele de conformitate eliberate 
în temeiul Directivei 2007/23/CEE sunt 
valabile în temeiul prezentei directive, 
până la data expirării. Se permite în 
continuare prelungirea valabilității 
acestor certificate.

Or. es

Amendamentul 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică până 
la 3 iulie 2013 cel târziu , actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma articolului 3 
alineatele (8), (12), (13) și (15) - (22), 
articolului 4 alineatul (1), articolului 5, 
articolului 8 alineatele (2) - (7), articolelor 
11 - 15, articolelor 17 - 28, articolelor 30 -
34, articolului 36, articolului 37 alineatul 
(1), articolelor 38 - 41, articolului 46, 
articolului 47 și anexelor I și II. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor acte și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă și publică, cel 
mai târziu la trei ani după adoptarea 
prezentei directive, actele cu putere de lege 
și actele administrative necesare pentru a 
se conforma articolului 3 alineatele (8), 
(12), (13) și (15)-(22), articolului 4 
alineatul (1), articolului 5, articolului 8 
alineatele (2)-(7), articolelor 11-15, 
articolelor 17-28, articolelor 30-34, 
articolului 36, articolului 37 alineatul (1), 
articolelor 38-41, articolului 46, articolului 
47 și anexelor I și II. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.
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Or. es

Amendamentul 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre aplică dispozițiile 
prezentei directive la o zi după data 
stabilită la articolul 48 alineatul (1). 

Or. es

Amendamentul 70
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa 2 – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care testele sunt efectuate de 
un organism notificat, producătorul, în 
timpul procesului de fabricație și pe 
răspunderea organismului notificat, aplică 
numărul de identificare al organismului 
notificat.

Producătorul, în timpul procesului de 
fabricație și pe răspunderea organismului 
notificat, aplică numărul de identificare al 
organismului notificat.

Or. fr

Justificare

Scopul amendamentului este obținerea unei coerențe, testele trebuind, în mod obligatoriu, să 
fie realizate de un organism notificat.


