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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, der kan 

forårsage handelsbarrierer i EU, skal 

harmoniseres for at sikre fri bevægelighed 

for pyrotekniske artikler i det indre marked 

og samtidig sikre et højt 

sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt 

sikkerhedsniveau for forbrugere og 

professionelle slutbrugere. 

(5) Medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, der kan 

forårsage handelsbarrierer i Unionen, skal 

harmoniseres for at sikre fri bevægelighed 

for pyrotekniske artikler i det indre marked 

og samtidig sikre et højt 

sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt 

sikkerhedsniveau for forbrugere, herunder 

et højt beskyttelsesniveau for sårbare 

forbrugere i de tilfælde, hvor de 

pyrotekniske artikler ikke er beregnet til 

professionel brug, og professionelle 

slutbrugere. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Når en importør bringer en 

pyroteknisk artikel i omsætning, bør 

vedkommende på den pyrotekniske artikel 

anføre sit navn og den postadresse eller i 

givet fald adressen på det websted, hvorpå 

den pågældende kan kontaktes. Der bør 

kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, 

hvor den pyrotekniske artikels størrelse 

eller art gør det umuligt at anføre navn og 

adresse. Dette omfatter tilfælde, hvor 

importøren ville være nødt til at åbne 

emballagen for at anføre sit navn og sin 

adresse på den pyrotekniske artikel. 

(Se ordlyden af betragtning 25 i beslutning 768/2008/EF) 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28a) Hvis udfærdigelse af en enkelt EU-

overensstemmelseserklæring kan medføre 

specifikke problemer som følge af denne 

enkelte EU-erklærings kompleksitet eller 

anvendelsesområde, bør det være muligt 

at udskifte den pågældende enkelte EU-

erklæring med individuelle EU-

overensstemmelseserklæringer, som er 

relevante for den specifikke pyrotekniske 

artikel. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Den eksisterende ordning bør 

suppleres med en procedure, hvorved de 

berørte parter får mulighed for at blive 

orienteret om påtænkte foranstaltninger 

(41) Den eksisterende ordning bør 

suppleres med en procedure, hvorved de 

berørte parter får mulighed for at blive 

orienteret om påtænkte foranstaltninger 
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vedrørende pyrotekniske artikler, der udgør 

en risiko for menneskers sundhed og 

sikkerhed eller for andre almene 

samfundshensyn. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende også få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

pyrotekniske artikler. 

vedrørende pyrotekniske artikler, der udgør 

en risiko for menneskers sundhed og 

sikkerhed, herunder børns, ældres og 

handicappedes sikkerhed i de tilfælde, 

hvor de pyrotekniske artikler ikke er 

beregnet til professionel brug, eller for 

andre almene samfundshensyn. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende også få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

pyrotekniske artikler. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 43 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (43a) Alle de forpligtelser, som dette 

direktiv pålægger erhvervsdrivende, bør 

også finde anvendelse i tilfælde af 

fjernsalg. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 49 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (49a) De harmoniserede standarder, der 

er relevante for dette direktiv, bør også 

tage fuldt ud hensyn til FN's konvention 

om rettigheder for personer med 

handicap, der blev undertegnet af 

Unionen den 23. december 2010. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) "bringe i omsætning": første 7) "gøre tilgængelig på markedet": 
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tilgængeliggørelse af en pyroteknisk 

artikel på EU-markedet 

levering af en pyroteknisk artikel med 

henblik på distribution, forbrug eller 

anvendelse på EU-markedet som led i 

erhvervsvirksomhed mod eller uden 

vederlag 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 

levering af en pyroteknisk artikel med 

henblik på distribution, forbrug eller 

anvendelse på EU-markedet som led i 

erhvervsvirksomhed mod eller uden 

vederlag 

8) "bringe i omsætning": første 

tilgængeliggørelse af en pyroteknisk 

artikel på EU-markedet 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12) "erhvervsdrivende": fabrikanten, 

importøren og distributøren 

12) "erhvervsdrivende": en fabrikant, en 

importør eller en distributør 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14) "harmoniseret standard": en 

harmoniseret standard som defineret i 

artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 

nr. [../…] [om europæisk standardisering] 

14) "harmoniseret standard": standard som 

defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i 

forordning (EU) nr. [../..] [om europæisk 

standardisering] 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv forhindrer ikke, at 

medlemsstaterne træffer foranstaltninger, 

der er berettiget af hensyn til den offentlige 

sikkerhed, den offentlige orden eller 

miljøbeskyttelsen, med henblik på at 

forbyde eller begrænse besiddelsen, 

anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og 

kategori 3-fyrværkeri samt teaterfyrværkeri 

og andre pyrotekniske artikler. 

2. Dette direktiv forhindrer ikke, at 

medlemsstaterne træffer foranstaltninger, 

der er berettiget af hensyn til den offentlige 

sikkerhed, sundhed, orden eller 

miljøbeskyttelsen, med henblik på at 

forbyde eller begrænse besiddelsen, 

anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og 

kategori 3-fyrværkeri samt teaterfyrværkeri 

og andre pyrotekniske artikler. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aldersgrænser Aldersgrænser og andre begrænsninger 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Pyrotekniske artikler må ikke gøres 

tilgængelige på markedet for forbrugere, 

der ikke overholder følgende 

minimumsaldersgrænser: 

1. Pyrotekniske artikler må ikke gøres 

tilgængelige på markedet for slutbrugere, 

der ikke overholder følgende 

minimumsaldersgrænser: 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 

fastsatte aldersgrænser, hvor dette er 

berettiget af hensyn til den offentlige orden 

eller sikkerhed. Medlemsstaterne kan også 

sænke aldersgrænserne for personer, der 

har en relevant erhvervsfaglig uddannelse 

2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 

fastsatte aldersgrænser, hvor dette er 

berettiget af hensyn til den offentlige 

orden, sundhed eller sikkerhed. 

Medlemsstaterne kan også sænke 

aldersgrænserne for personer, der har en 
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eller er ved at tage en sådan uddannelse. relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er 

ved at tage en sådan uddannelse. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. De pyrotekniske artikler i kategori P1 

til køretøjer, herunder airbag- og 

selestrammersystemer, må ikke gøres 

tilgængelige for almindelige borgere, 

medmindre de er integreret i et køretøj 

eller i en større aftagelig del af et køretøj. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fabrikanten skal udarbejde den i bilag II 

omhandlede tekniske dokumentation og 

gennemføre den i artikel 16 omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

2. Fabrikanten skal udarbejde den i bilag II 

omhandlede tekniske dokumentation og 

sørge for, at den i artikel 16 omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure 

gennemføres. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fabrikanten skal sikre, at andre 

pyrotekniske artikler end pyrotekniske 

artikler til køretøjer mærkes tydeligt, 

læseligt og uudsletteligt på det eller de 

officielle sprog i den medlemsstat, hvor 

artiklen gøres tilgængelig for forbrugerne. 

1. Fabrikanten skal sikre, at andre 

pyrotekniske artikler end pyrotekniske 

artikler til køretøjer mærkes tydeligt, 

læseligt og uudsletteligt på det eller de 

officielle sprog i den medlemsstat, hvor 

artiklen gøres tilgængelig for forbrugerne. 

En sådan mærkning samt eventuel 

brugsanvisning og sikkerhedsinformation 

skal være tydelig, letforståelig og læsbar. 
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 DA 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 

skal som minimum omfatte fabrikantens 

navn og adresse eller, når fabrikanten ikke 

er etableret i EU, fabrikantens navn og 

importørens navn og adresse, artiklens 

navn og type, registreringsnummer, 

minimumsaldersgrænse for anvendelse 

som fastsat i artikel 7, stk. 1 og 2, kategori, 

brugsanvisning, fremstillingsår for kategori 

3 og 4 samt mindste sikkerhedsafstand, 

hvor dette er relevant. Mærkningen skal 

omfatte det eksplosive nettoindhold. 

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 

skal som minimum omfatte fabrikantens 

navn og adresse eller, når fabrikanten ikke 

er etableret i Unionen, fabrikantens navn 

og importørens navn og adresse, artiklens 

navn og type, registreringsnummer for at 

sikre den pyrotekniske artikels 

sporbarhed, minimumsaldersgrænse for 

anvendelse som fastsat i artikel 7, stk. 1 og 

2, kategori, brugsanvisning, fremstillingsår 

for kategori 3 og 4 samt mindste 

sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. 

Mærkningen skal omfatte det eksplosive 

nettoindhold. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til 

køretøjer skal indeholde fabrikantens navn, 

artiklens navn og type, 

registreringsnummer og 

sikkerhedsoplysninger. 

1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til 

køretøjer skal indeholde fabrikantens navn, 

artiklens navn og type, 

registreringsnummer og om nødvendigt 

sikkerhedsoplysninger. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Et sikkerhedsblad udarbejdet i 

overensstemmelse med bilaget til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1907/2006 udleveres til professionelle 

3. Anvisninger til sikker håndtering med 

oplysninger, som er relevante for 

professionelle brugere, i 

overensstemmelse med Europa-
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brugere på det sprog, de ønsker. Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1907/2006 udleveres til professionelle 

brugere på det sprog, de ønsker. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sikkerhedsbladet kan udleveres på papir 

eller elektronisk, såfremt modtageren har 

de nødvendige midler til at modtage det. 

Anvisningerne til sikker håndtering kan 

udleveres på papir eller elektronisk, 

såfremt modtageren har de nødvendige 

midler til at modtage dem. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Importøren skal, før han bringer en 

pyroteknisk artikel i omsætning, sikre, at 

fabrikanten har gennemført den i artikel 16 

omhandlede relevante 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Han skal sikre, at fabrikanten har 

udarbejdet den tekniske dokumentation, at 

den pyrotekniske artikel er forsynet med 

CE-mærkning, og at fabrikanten har 

opfyldt mærkningskravene i artikel 9 og 

10. 

2. Importøren skal, før han bringer en 

pyroteknisk artikel i omsætning, sikre, at 

fabrikanten har gennemført den i artikel 16 

omhandlede relevante 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Han skal sikre, at fabrikanten har 

udarbejdet den tekniske dokumentation, at 

den pyrotekniske artikel er forsynet med 

CE-mærkning og er ledsaget af den 

krævede dokumentation, og at fabrikanten 

har opfyldt mærkningskravene i artikel 9 

og 10. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Importørens navn, registrerede 

firmanavn eller registrerede varemærke 

og kontaktadresse skal fremgå af den 

pyrotekniske artikel, eller hvis dette ikke er 

3. Hvor det er relevant i henhold til artikel 

9, stk. 2, skal importøren på den 

pyrotekniske artikel angive navn, 

registreret firmanavn eller registreret 
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muligt, af emballagen eller af et dokument, 

der ledsager den. 

varemærke og den postadresse eller i givet 

fald adressen på det websted, hvorpå den 

pågældende kan kontaktes, eller hvis dette 

ikke er muligt på rimelig vis, skal disse 

oplysninger anføres på emballagen eller i 

et dokument, der ledsager den 

pyrotekniske artikel. Adressen skal angive 

et enkelt sted, hvor fabrikanten kan 

kontaktes. Kontaktoplysningerne skal 

angives på et for slutbrugerne og 

markedsovervågningsmyndighederne let 

forståeligt sprog. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Medlemsstaterne sikrer, at 

pyrotekniske artikler, der lovligt er bragt i 

omsætning før [den dato, der er fastsat i 

artikel 48, stk. 1], kan gøres tilgængelige 

på markedet af distributører uden 

yderligere produktkrav. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efter anmodning skal erhvervsdrivende 

over for 

markedsovervågningsmyndighederne 

identificere: 

Efter anmodning skal erhvervsdrivende 

over for 

markedsovervågningsmyndighederne 

angive: 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsdrivende skal i en periode på 10 år Erhvervsdrivende skal i en periode på 10 år 
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efter, at de har fået leveret eller har leveret 

den pyrotekniske artikel, kunne forelægge 

de i første afsnit nævnte oplysninger. 

efter, at de har fået leveret eller har leveret 

den pyrotekniske artikel, forelægge de i 

første afsnit nævnte oplysninger. 

Erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at 

ajourføre disse oplysninger, efter at 

leveringen er afsluttet. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 14a 

 Erhvervsdrivendes forpligtelser 

vedrørende produkter på lager 

 Medlemsstaterne skal sikre, at de 

erhvervsdrivendes forpligtelser 

vedrørende de produkter, de har på lager, 

opfyldes i henhold til artikel 47. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 

følge den model, der er fastsat i bilag III til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, 

der er anført i de relevante moduler i bilag 

II til dette direktiv, og løbende ajourføres. 

Den skal oversættes til det eller de 

officielle sprog, der kræves af den 

medlemsstat, hvor den pyrotekniske artikel 

bringes i omsætning eller gøres tilgængelig 

på markedet. 

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 

følge den model, der er fastsat i bilag III til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, 

der er anført i de relevante moduler i 

bilag II til dette direktiv, og løbende 

ajourføres. Den erhvervsdrivende 

fremlægger efter anmodning fra 

markedsovervågningsmyndighederne en 

kopi af EU-

overensstemmelseserklæringen i 

papirform eller elektronisk form og sikrer, 

at den oversættes til det eller de officielle 

sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor 

den pyrotekniske artikel bringes i 

omsætning eller gøres tilgængelig på 

markedet. 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ved at udarbejde EU-

overensstemmelseserklæringen står 

fabrikanten inde for, at den pyrotekniske 

artikel opfylder de gældende krav. 

4. Ved at udarbejde EU-

overensstemmelseserklæringen står 

fabrikanten inde for, at den pyrotekniske 

artikel opfylder kravene i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Efter CE-mærkningen og, hvis det er 

relevant, de identifikationsnumre, der er 

omhandlet i stk. 3, kan der anbringes et 

piktogram eller en anden form for 

angivelse vedrørende risiko- eller 

brugskategori. 

4. Efter CE-mærkningen og, hvis det er 

relevant, de identifikationsnumre, der er 

omhandlet i stk. 3, kan der anbringes en 

angivelse vedrørende risiko- eller 

brugskategorien. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal udpege en 

bemyndigende myndighed, som er 

ansvarlig for at indføre og gennemføre de 

nødvendige procedurer for vurdering og 

notifikation af 

overensstemmelsesvurderingsorganer og 

overvågningen af bemyndigede organer, 

herunder overensstemmelse med artikel 26. 

1. Medlemsstaterne skal udpege én enkelt 

bemyndigende myndighed, som er 

ansvarlig for at indføre og gennemføre de 

nødvendige procedurer for vurdering og 

notifikation af 

overensstemmelsesvurderingsorganer og 

overvågningen af bemyndigede organer, 

herunder overensstemmelse med artikel 26. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. En bemyndigende myndighed må ikke 

uddelegere eller på anden måde overdrage 

vurderingen, notifikationen eller 

overvågningen som omhandlet i stk. 1 til 

et organ, som ikke er en del af en 

myndighed. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 

dets øverste ledelse og det personale, der er 

ansvarligt for at foretage 

overensstemmelsesvurdering, må ikke 

være konstruktør, fabrikant, leverandør, 

montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 

af de pyrotekniske artikler, som de 

vurderer. Dette forhindrer ikke 

anvendelsen af vurderede pyrotekniske 

artikler og/eller eksplosivstoffer, der er 

nødvendige for 

overensstemmelsesvurderingsorganets 

aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 

produkter i personligt øjemed. 

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 

dets øverste ledelse og det personale, der er 

ansvarligt for at foretage 

overensstemmelsesvurdering, må ikke 

være konstruktør, fabrikant, leverandør, 

montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 

af de pyrotekniske artikler, som de 

vurderer. 

Overensstemmelsesvurderingsorganet må 

ikke være fabrikant af pyrotekniske 

artikler eller eksplosivstoffer i 

almindelighed. Dette forhindrer ikke 

anvendelsen af vurderede pyrotekniske 

artikler og/eller eksplosivstoffer, der er 

nødvendige for 

overensstemmelsesvurderingsorganets 

aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 

produkter i personligt øjemed. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 33  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede 
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organers afgørelser kan appelleres. organers afgørelser kan appelleres 

effektivt, hurtigt og upartisk. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne informerer én gang 

om året Kommissionen om deres 

markedsovervågningstiltag. 

2. Medlemsstaterne giver én gang om året 

Kommissionen oplysninger om deres 

markedsovervågningsmyndigheders 

aktiviteter og om eventuelle planer om og 

forøgelse af markedsovervågning, 

herunder tildeling af flere ressourcer, 

øget effektivitet og opbygning af den 

nødvendige kapacitet til opnåelsen af 

disse mål. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne træffer alle 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på at sikre, at pyrotekniske artikler kun 

bringes i omsætning, såfremt de 

opbevares behørigt og anvendes i 

overensstemmelse med deres formål eller 

et formål, som med rimelighed er 

forudsigeligt, og såfremt de ikke er til fare 

for menneskers sikkerhed og sundhed. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne tilfører deres 

markedsovervågningsmyndigheder 

tilstrækkelige økonomiske midler til at 
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sikre, at deres aktiviteter er 

sammenhængende og effektive i hele 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis 

markedsovervågningsmyndighederne i en 

af medlemsstaterne har truffet 

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at en 

pyroteknisk artikel udgør en risiko for 

menneskers sundhed eller sikkerhed eller 

for andre samfundsinteresser, der er 

omfattet af dette direktiv, skal de foretage 

en evaluering af den pågældende 

pyrotekniske artikel omfattende alle de 

krav, der er fastlagt i dette direktiv. De 

berørte erhvervsdrivende skal samarbejde 

med markedsovervågningsmyndighederne 

på enhver nødvendig måde. 

1. Hvis 

markedsovervågningsmyndighederne i en 

af medlemsstaterne har truffet 

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at en 

pyroteknisk artikel udgør en risiko for 

menneskers sundhed eller sikkerhed eller 

for andre samfundsinteresser, der er 

omfattet af dette direktiv, skal de foretage 

en evaluering af den pågældende 

pyrotekniske artikel omfattende alle de 

relevante krav, der er fastlagt i dette 

direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal 

samarbejde med 

markedsovervågningsmyndighederne på 

enhver nødvendig måde. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 38 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks 

træffes de fornødne restriktive 

foranstaltninger med hensyn til den 

pågældende pyrotekniske artikel. 

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks 

træffes de fornødne restriktive 

foranstaltninger med hensyn til den 

pågældende pyrotekniske artikel, som 

f.eks. tilbagetrækning af den pyrotekniske 

artikel fra markedet. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 39 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 

for at være berettiget, og den pyrotekniske 

artikels manglende overensstemmelse 

tilskrives en mangel ved de i artikel 15 i 

dette direktiv omhandlede harmoniserede 

standarder, anvender Kommissionen 

proceduren i artikel 8 i forordning (EU) 

nr. [../...] [om europæisk standardisering]. 

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 

for at være berettiget, og den pyrotekniske 

artikels manglende overensstemmelse 

tilskrives en mangel ved de i artikel 15 i 

dette direktiv omhandlede harmoniserede 

standarder, anvender Kommissionen 

proceduren i artikel 8 i forordning (EU) 

nr. [../...] [om europæisk standardisering] 

efter at have hørt det udvalg, som er 

omhandlet i denne forordnings artikel 45. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 46 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for overtrædelse af nationale 

bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 

dette direktiv, og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, gennemførelsen 

heraf. 

Medlemsstaterne benytter sig af 

eksisterende mekanismer til sikring af, at 

reglerne for anvendelse af CE-

mærkningen gennemføres korrekt, og 

tager passende skridt i tilfælde af 

uretmæssig anvendelse af mærkningen. 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for erhvervsdrivendes 

overtrædelse af nationale bestemmelser, 

der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 

og træffer alle nødvendige foranstaltninger 

til at sikre gennemførelsen heraf. Sådanne 

bestemmelser kan omfatte strafferetlige 

sanktioner for alvorlige overtrædelser. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 46 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sanktionerne skal være effektive, stå i et 

rimeligt forhold til overtrædelsernes 

grovhed og have afskrækkende virkning. 

De i stk. 1 nævnte sanktioner skal være 

effektive, stå i et rimeligt forhold til 

overtrædelsernes grovhed og have 

afskrækkende virkning. 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 46 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne giver senest den 13. juli 

2013 Kommissionen meddelelse om disse 

bestemmelser og meddeler omgående 

senere ændringer af betydning for 

bestemmelserne 

Medlemsstaterne giver senest den 13. juli 

2013 Kommissionen meddelelse om disse 

bestemmelser og meddeler omgående 

senere ændringer af betydning for 

bestemmelserne. Kommissionen gør disse 

bestemmelser offentligt tilgængelige ved 

at offentliggøre dem på internettet. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 47 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset stk. 3 gælder nationale 

autorisationer med hensyn til pyrotekniske 

artikler til køretøjer, der er bevilget før den 

4. juli 2013, indtil udløbsdatoen. 

4. Uanset stk. 3 gælder nationale 

autorisationer med hensyn til pyrotekniske 

artikler til køretøjer, der er typegodkendt 

før den 4. juli 2013, herunder deres 

reservedele, indtil udløbsdatoen. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 47 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Uanset denne artikels stk. 5 gælder 

overensstemmelseserklæringer for 

pyrotekniske artikler til køretøjer, der er 

typegodkendt før den 4. juli 2013 eller 

udstedt i henhold til direktiv 2007/23/EF, 

herunder deres reservedele, indtil 

udløbsdatoen. Tilladelsen til forlængelse 

af erklæringerne står ved magt. 

 

Ændringsforslag  46 
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Forslag til direktiv 

Artikel 48 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vedtager og 

offentliggør inden den 3. juli 2013 de love 

og administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme artikel 3, 

stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 

4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 

11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 

36, 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46, 47 

og bilag I og II. De tilsender straks 

Kommissionen disse bestemmelser med en 

sammenligningstabel, som viser 

sammenhængen mellem de pågældende 

bestemmelser og dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne vedtager og 

offentliggør op til højst tre år efter datoen 

for dette direktivs ikrafttræden de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme artikel 3, 

stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 

4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 

11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 

36, 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46, 47 

og bilag I og II. De tilsender straks 

Kommissionen disse bestemmelser med en 

sammenligningstabel, som viser 

sammenhængen mellem de pågældende 

bestemmelser og dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 48 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne tilsender 

Kommissionen de vigtigste nationale 

bestemmelser, som de udsteder på det 

område, der er omfattet af dette direktiv. 

4. Medlemsstaterne tilsender 

Kommissionen de vigtigste nationale 

bestemmelser, som de udsteder på det 

område, der er omfattet af dette direktiv. 

Kommissionen gør disse bestemmelser 

offentligt tilgængelige ved at offentliggøre 

dem på internettet. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 48 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne anvender 

bestemmelserne i nærværende direktiv en 

dag efter den dato, der er fastsat i artikel 

48, stk. 1.  
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Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Bilag II – Modul B – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Pyrotekniske artikler til køretøjer er 

beregnet til køretøjernes livscyklus og 

anses for at opfylde kravene i den 

gældende lovgivning på tidspunktet for 

deres første tilgængeliggørelse på 

markedet og indtil afslutningen af deres 

levetid. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Bilag II – Modul C2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fabrikanten træffer alle nødvendige 

foranstaltninger, for at det ved 

fremstillingsprocessen og overvågningen af 

den sikres, at de fremstillede produkter er i 

overensstemmelse med typen som 

beskrevet i EU-

typeoverensstemmelsesattesten og opfylder 

de relevante krav i dette direktiv. 

Fabrikanten træffer alle nødvendige 

foranstaltninger, for at det ved 

fremstillingsprocessen og overvågningen af 

den sikres, at de fremstillede pyrotekniske 

artikler er i overensstemmelse med typen 

som beskrevet i EU-

typeoverensstemmelsesattesten og opfylder 

de relevante krav i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Bilag II – Modul C2 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Et bemyndiget organ, som vælges af 

fabrikanten, skal foretage eller lade 

foretage produktkontrol med vekslende 

mellemrum, der fastsættes af organet, med 

henblik på at kontrollere kvaliteten af den 

interne kontrol af pyrotekniske artikel, 

blandt andet under hensyn til, hvor 

teknologisk komplekse den pyrotekniske 

artikel er, og hvor stor 

produktionsmængden er. Organet udtager 

Et akkrediteret internt organ eller et 

bemyndiget organ, som vælges af 

fabrikanten, skal foretage eller lade 

foretage produktkontrol med vekslende 

mellemrum, der fastsættes af organet, med 

henblik på at kontrollere kvaliteten af den 

interne kontrol af den pyrotekniske artikel, 

blandt andet under hensyn til, hvor 

teknologisk kompleks den pyrotekniske 

artikel er, og hvor stor 
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en repræsentativ stikprøve af de færdige 

produkter på stedet, før produktet bringes i 

omsætning, og denne stikprøve undersøges 

og underkastes de prøvninger, der er fastsat 

i de relevante dele af den harmoniserede 

standard og/eller de tekniske 

specifikationer, eller lignende prøvninger 

med henblik på at kontrollere, at den 

pyrotekniske artikel er i overensstemmelse 

med den godkendte type som beskrevet i 

EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de 

relevante krav i dette direktiv. Såfremt en 

stikprøve i sådanne tilfælde ikke lever op 

til det acceptable kvalitetsniveau, træffer 

organet de fornødne foranstaltninger. 

produktionsmængden er. Organet udtager 

en repræsentativ stikprøve af de færdige 

produkter på stedet, før produktet bringes i 

omsætning, og denne stikprøve undersøges 

og underkastes de prøvninger, der er fastsat 

i de relevante dele af den harmoniserede 

standard og/eller de tekniske 

specifikationer, eller lignende prøvninger 

med henblik på at kontrollere, at den 

pyrotekniske artikel er i overensstemmelse 

med den godkendte type som beskrevet i 

EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de 

relevante krav i dette direktiv. Såfremt en 

stikprøve i sådanne tilfælde ikke lever op 

til det acceptable kvalitetsniveau, træffer 

organet de fornødne foranstaltninger. 

 


