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Ändringsförslag 49
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Varje importör bör ange sitt namn 
och sin kontaktadress på produkten när 
denne släpper ut en produkt på 
marknaden. Undantag bör medges i de 
fall då detta inte är möjligt på grund av 
produktens storlek eller art. Detta gäller 
bland annat de fall då importören skulle 
behöva öppna förpackningen för att sätta 
sitt namn och sin adress på produkten.

Or. en

(Se formuleringen i skäl 25 i beslut 768/2008/EG.)

Ändringsförslag 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Användningen av pyrotekniska 
artiklar, särskilt fyrverkerier, kännetecknas 
av påtagligt olika sedvänjor och traditioner 
i respektive medlemsstater. Därför måste 
medlemsstaterna få vidta nationella 
åtgärder för att begränsa användning eller 
försäljning av vissa kategorier fyrverkerier 
till allmänheten av skäl som rör allmän 
säkerhet.

(15) Användningen av pyrotekniska 
artiklar, särskilt fyrverkerier, kännetecknas 
av påtagligt olika sedvänjor och traditioner 
i respektive medlemsstater. Därför måste 
medlemsstaterna få vidta nationella 
åtgärder för att tillåta, förbjuda eller
begränsa användning eller försäljning av 
vissa kategorier fyrverkerier till 
allmänheten av skäl som rör allmän 
säkerhet.

Or. es
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Ändringsförslag 51
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) De harmoniserade standarder som 
är relevanta för detta direktiv bör också ta 
full hänsyn till FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som 
undertecknades av Europeiska unionen 
den 23 december 2010.

Or. en

Ändringsförslag 52
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) fyrverkerier som tillverkas för 
tillverkarens eget bruk och som det är 
tillåtet att använda på den berörda 
medlemsstatens territorium.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta nya undantag leder till förvirring och ger inte någon som helst garanti för att denna typ 
av fyrverkerier inte kommer att förekomma utanför den medlemsstat som tillåter deras 
användning.
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Ändringsförslag 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) fyrverkerier som har godkänts av en 
medlemsstat för att användas på ett sätt 
som överensstämmer med dess sedvänjor 
och traditioner.

Or. es

Ändringsförslag 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fyrverkeri: pyroteknisk artikel avsedd 
för underhållning,

2. fyrverkeri: pyroteknisk artikel avsedd 
för underhållning, konstnärliga 
evenemang eller helgdagsfiranden,

Or. es

Ändringsförslag 55
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. tillverkarens representant: fysisk eller 
juridisk person som är etablerad inom 
unionen och som enligt en skriftlig 
fullmakt från tillverkaren har rätt att i 
dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

Or. en
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(Se formuleringen i artikel R1 kapitel R1 punkt 4 i beslut 768/2008/EG.)

Ändringsförslag 56
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Tillverkarens representant

1. Skyldigheterna i enlighet med 
artikel 8.1 och upprättandet av teknisk 
dokumentation får inte delegeras till 
tillverkarens representant.
2. Tillverkarens representant ska utföra 
de uppgifter som anges i fullmakten från 
tillverkaren. Fullmakten ska ge 
tillverkarens representant rätt att bl.a.
a) inneha EU-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för att kunna uppvisa 
dem för de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna i tio år 
efter att apparaten har släppts ut på 
marknaden,
b) på motiverad begäran av en behörig 
nationell myndighet ge den myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att apparaten 
överensstämmer med kraven,
c) på begäran samarbeta med de behöriga 
nationella myndigheterna om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de apparater som omfattas av fullmakten.

Or. en

(Se formuleringen i artikel R1 kapitel R1 punkt 4 i beslut 768/2008/EG.)
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Ändringsförslag 57
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna ska minst innehålla uppgifter om 
tillverkarens namn och adress eller, om 
tillverkaren inte är etablerad i unionen, 
tillverkarens namn och importörens namn 
och adress, artikelns namn och typ, 
registreringsnummer, åldersgränser i 
enlighet med artikel 7.1 och 7.2, tillämplig 
kategori, bruksanvisning, tillverkningsår 
för fyrverkerier i kategorierna 3 och 4 
samt, där så är tillämpligt, 
säkerhetsavstånd. Märkningen ska även 
ange explosiv nettovikt.

2. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna ska minst innehålla uppgifter om 
tillverkarens namn och adress eller, om 
tillverkaren inte är etablerad i unionen, 
tillverkarens namn och importörens namn 
och adress, vid behov genom att ange 
importörens och/eller tillverkarens 
internetadress, artikelns namn och typ, 
registreringsnummer, åldersgränser i 
enlighet med artikel 7.1 och 7.2, tillämplig 
kategori, bruksanvisning, tillverkningsår 
för fyrverkerier i kategorierna 3 och 4 
samt, där så är tillämpligt, 
säkerhetsavstånd. Märkningen ska även 
ange explosiv nettovikt.

Or. en

Ändringsförslag 58
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn och en 
kontaktadress på den pyrotekniska 
artikeln eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument.

3. Importörerna ska på den pyrotekniska 
artikeln – eller, om detta inte är möjligt, 
på förpackningen eller i ett medföljande 
dokument – ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, 
sin webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och
marknadskontrollmyndigheterna samt en 
kontaktadress.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
innehålla de uppgifter som anges i de 
relevanta modulerna i bilaga II till detta 
direktiv, utformas i enlighet med mallen i 
bilaga III till beslut nr 768/2008/EG och 
regelbundet uppdateras. Den ska översättas 
till det eller de språk som krävs av den 
medlemsstat där den pyrotekniska artikeln 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
innehålla de uppgifter som anges i de 
relevanta modulerna i bilaga II till detta 
direktiv, utformas i enlighet med mallen i 
bilaga III till beslut nr 768/2008/EG och 
regelbundet uppdateras. Den kan på 
begäran översättas till det eller de språk 
som krävs av den medlemsstat där den 
pyrotekniska artikeln släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 60
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta att den 
bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i den betydelse som 
anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008.

2. Den bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 765/2008 och i enlighet 
med den förordningen.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.
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Ändringsförslag 61
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse får inte 
utgöras av den som konstruerar, tillverkar, 
levererar, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller de pyrotekniska artiklar 
och/eller explosiva ämnen som bedöms. 
Detta ska inte hindra att pyrotekniska 
artiklar och/eller explosiva ämnen som är 
nödvändiga för verksamheten inom organet 
för bedömning av överensstämmelse 
används eller att produkterna används för 
personligt bruk.

4. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse får inte 
utgöras av den som konstruerar, tillverkar, 
levererar, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller pyrotekniska artiklar 
och/eller explosiva ämnen. Detta ska inte 
hindra att pyrotekniska artiklar och/eller 
explosiva ämnen som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
produkterna används för personligt bruk.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 62
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 
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eller underhåll av de pyrotekniska 
artiklarna och/eller explosiva ämnena
eller företräda parter som bedriver sådan 
verksamhet. De får inte delta i någon 
verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med 
den bedömning av överensstämmelse för 
vilken de har anmälts. Detta ska framför 
allt gälla konsulttjänster.

eller underhåll av pyrotekniska artiklar
och/eller explosiva ämnen eller företräda 
parter som bedriver sådan verksamhet. De 
får inte delta i någon verksamhet som kan 
påverka deras objektivitet och integritet i 
samband med den bedömning av 
överensstämmelse för vilken de har 
anmälts. Detta ska framför allt gälla 
konsulttjänster.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 63
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de 
produkter som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
om det finns ett sådant, som utfärdats av 
ett nationellt ackrediteringsorgan och där 
det intygas att organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de 
produkter som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.
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Ändringsförslag 64
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om organet för bedömning av 
överensstämmelse inte kan uppvisa något 
ackrediteringsintyg ska det ge den 
anmälande myndigheten alla underlag 
som krävs för kontroll, erkännande och 
regelbunden tillsyn av att det uppfyller 
kraven i artikel 24.

utgår

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 65
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 27.2 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna de skriftliga 
underlag som styrker att organet för 
bedömning av överensstämmelse har 
erforderlig kompetens och att de system 
som behövs för att se till att organet 
övervakas regelbundet och fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 24 har inrättats.

utgår
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Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 66
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det berörda organet får bedriva 
verksamhet som anmält organ endast om 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna inte har rest invändningar 
inom två veckor efter anmälan, i de fall då 
ett ackrediteringsintyg används, eller 
inom två månader efter anmälan, i de fall 
då ingen ackreditering används.

5. Det berörda organet får bedriva
verksamhet som anmält organ endast om 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna inte har rest invändningar 
inom två veckor efter anmälan.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av överensstämmelse alltid krediteras av 
myndigheterna och de bör aldrig utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intyg om överensstämmelse som 
utfärdats i enlighet med 
direktiv 2007/23/EG ska vara giltiga i 
enlighet med det här direktivet till och med 

5. Intyg om överensstämmelse som 
utfärdats i enlighet med 
direktiv 2007/23/EG ska vara giltiga i 
enlighet med det här direktivet till dess att 
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den 4 juli 2020, om de inte löper ut före 
denna dag.

de löper ut. Det ska även fortsättningsvis 
vara tillåtet att förlänga tillståndens 
giltighet.

Or. es

Ändringsförslag 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
3 juli 2013 anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa artiklarna 3.8, 3.12, 3.13, 3.15–
3.22, 4.1, 5, 8.2–8.7, 11–15, 17–28, 30–34, 
36, 37.1, 38–41, 46 och 47 samt bilagorna I 
och II. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast tre år efter 
detta direktivs ikraftträdande anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 3.8, 3.12, 3.13, 3.15–3.22, 
4.1, 5, 8.2–8.7, 11–15, 17–28, 30–34, 36, 
37.1, 38–41, 46 och 47 samt bilagorna I 
och II. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv en dag 
efter det datum som anges i artikel 48.1.

Or. es
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Ändringsförslag 70
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – modul C2 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om provningarna utförs av ett anmält 
organ ska tillverkaren, under organets 
ansvar, anbringa det anmälda organets 
identifikationsnummer under 
tillverkningen.

Under tillverkningsprocessen ska 
tillverkaren, under det anmälda organets 
ansvar, anbringa det anmälda organets 
identifikationsnummer.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att åstadkomma samstämdhet, med tanke på att provningarna 
alltid måste genomföras av ett anmält organ.


