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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten kunnen de 

handel in de Unie belemmeren en moeten 

worden geharmoniseerd om het vrije 

verkeer van pyrotechnische artikelen in de 

interne markt te garanderen en 

tegelijkertijd een hoog niveau van 

bescherming van de gezondheid van de 

mens en de veiligheid en de bescherming 

van de consument en de professionele 

eindgebruiker te bieden. 

(5) De wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten kunnen de 

handel in de Unie belemmeren en moeten 

worden geharmoniseerd om het vrije 

verkeer van pyrotechnische artikelen in de 

interne markt te garanderen en 

tegelijkertijd een hoog niveau van 

bescherming van de gezondheid van de 

mens en de veiligheid en de bescherming 

van de consument, met inbegrip van 

kwetsbare consumenten indien de 

pyrotechnische artikelen niet voor 

professioneel gebruik bestemd zijn, en van 

de professionele eindgebruiker te bieden. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Wanneer importeurs een 

pyrotechnisch artikel in de handel 

brengen, moeten zij op het pyrotechnisch 

artikel hun naam vermelden, alsmede het 

postadres of de website, als die er is, waar 

contact met hen kan worden opgenomen. 

Er moet worden voorzien in 

uitzonderingen hierop wanneer dit door 

de omvang of aard van het pyrotechnisch 

artikel niet mogelijk is. Een dergelijk 

geval is bijvoorbeeld wanneer de 

importeur de verpakking zou moeten 

openen om zijn naam en adres op het 

pyrotechnisch artikel te vermelden. 

(Verwezen wordt naar de formulering van overweging 25 van Besluit nr. 768/2008/EG) 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Wanneer de afgifte van één EU-

conformiteitsverklaring specifieke 

problemen kan opleveren door het 

complexe karakter of de reikwijdte ervan, 

moet het mogelijk zijn de ene EU-

conformiteitsverklaring te vervangen door 

afzonderlijke EU-

conformiteitsverklaringen voor het 

desbetreffende pyrotechnische artikel. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Het bestaande systeem moet worden 

aangevuld met een procedure om 

belanghebbenden te informeren over 

voorgenomen maatregelen tegen 

(41) Het bestaande systeem moet worden 

aangevuld met een procedure om 

belanghebbenden te informeren over 

voorgenomen maatregelen tegen 
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pyrotechnische artikelen die een risico 

meebrengen voor de gezondheid en 

veiligheid van personen of voor andere 

aspecten van de bescherming van algemene 

belangen. Deze procedure moet ook 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

samen met de betrokken marktdeelnemers 

eerder tegen dergelijke pyrotechnische 

artikelen op te treden. 

pyrotechnische artikelen die een risico 

meebrengen voor de gezondheid en 

veiligheid van personen, met inbegrip van 

de veiligheid van kinderen, ouderen en 

personen met een handicap indien de 

pyrotechnische artikelen niet voor 

professioneel gebruik bestemd zijn, of 

voor andere aspecten van de bescherming 

van algemene belangen. Deze procedure 

moet ook markttoezichtautoriteiten in staat 

stellen samen met de betrokken 

marktdeelnemers eerder tegen dergelijke 

pyrotechnische artikelen op te treden. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 bis) Alle verplichtingen die met deze 

richtlijn aan marktdeelnemers worden 

opgelegd, moeten ook gelden in geval van 

verkoop op afstand. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 49 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (49 bis) Bij de vaststelling van de voor 

deze richtlijn relevante geharmoniseerde 

normen moet ook ten volle rekening 

worden gehouden met het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een 

handicap, dat op 23 december 2010 door 

de Europese Unie is ondertekend. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) "in de handel brengen": het voor het 

eerst in de Unie op de markt aanbieden 

van een pyrotechnisch artikel; 

(7) "op de markt aanbieden": het in het 

kader van een handelsactiviteit, al dan 

niet tegen betaling, verstrekken van een 

pyrotechnisch artikel met het oog op 

distributie, consumptie of gebruik op de 

markt van de Unie; 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) "op de markt aanbieden": het in het 

kader van een handelsactiviteit, al dan 

niet tegen betaling, verstrekken van een 

pyrotechnisch artikel met het oog op 

distributie, consumptie of gebruik op de 

markt van de Unie; 

(8) "in de handel brengen": het voor het 

eerst in de Unie op de markt aanbieden 

van een pyrotechnisch artikel; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "marktdeelnemers": de fabrikant, de 

importeur en de distributeur; 

(12) "marktdeelnemer": een fabrikant, een 

importeur of een distributeur; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) "geharmoniseerde norm": 

geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd 

in artikel 2, lid 1, onder c), van 

Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende 

Europese normalisatie]; 

(14) "geharmoniseerde norm": een norm 

zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder 

c), van Verordening (EU) nr. [../..] 

[betreffende Europese normalisatie]; 
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Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze richtlijn laat onverlet dat een 

lidstaat omwille van de openbare orde of 

veiligheid, of omwille van 

milieubescherming maatregelen neemt om 

het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het 

grote publiek van vuurwerk van de 

categorieën 2 en 3, pyrotechnische 

artikelen voor theatergebruik en andere 

pyrotechnische artikelen te verbieden of te 

beperken. 

2. Deze richtlijn laat onverlet dat een 

lidstaat omwille van de openbare orde, 

gezondheid of veiligheid, of omwille van 

milieubescherming maatregelen neemt om 

het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het 

grote publiek van vuurwerk van de 

categorieën 2 en 3, pyrotechnische 

artikelen voor theatergebruik en andere 

pyrotechnische artikelen te verbieden of te 

beperken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Leeftijdsgrenzen Leeftijdsgrenzen en andere beperkingen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Pyrotechnische artikelen worden niet op 

de markt aangeboden onder de volgende 

leeftijdsgrenzen: 

1. Pyrotechnische artikelen worden niet op 

de markt aangeboden aan eindgebruikers 

onder de volgende leeftijdsgrenzen: 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen de in lid 1 

genoemde  leeftijdsgrenzen verhogen 

wanneer dat omwille van de openbare orde 

of veiligheid gerechtvaardigd is. De 

lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen ook 

verlagen voor personen die een 

beroepsopleiding ter zake hebben gevolgd 

of volgen. 

2. De lidstaten kunnen de in lid 1 

genoemde  leeftijdsgrenzen verhogen 

wanneer dat omwille van de openbare orde, 

gezondheid of veiligheid gerechtvaardigd 

is. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen 

ook verlagen voor personen die een 

beroepsopleiding ter zake hebben gevolgd 

of volgen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Pyrotechnische artikelen van 

categorie P1 voor voertuigen, met 

inbegrip van voorspansystemen voor 

airbags en veiligheidsgordels, worden niet 

aan het grote publiek aangeboden, 

behalve wanneer ze ingebouwd zijn in een 

voertuig of in een groter uitneembaar 

voertuigonderdeel. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Fabrikanten stellen de in bijlage II 

genoemde technische documentatie op en 

voeren de in artikel 16 bedoelde 

toepasselijke 

conformiteitsbeoordelingsprocedure uit. 

2. Fabrikanten stellen de in bijlage II 

genoemde technische documentatie op en 

laten de in artikel 16 bedoelde 

toepasselijke 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

uitvoeren. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat andere 

pyrotechnische artikelen dan 

pyrotechnische artikelen voor voertuigen 

zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn 

geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van 

de lidstaat waar het artikel aan de 

consument wordt aangeboden. 

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat andere 

pyrotechnische artikelen dan 

pyrotechnische artikelen voor voertuigen 

zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn 

geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van 

de lidstaat waar het artikel aan de 

consument wordt aangeboden. Deze 

etiketten en eventuele instructies en 

veiligheidsinformatie moeten duidelijk en 

begrijpelijk zijn. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 

moet ten minste de naam en het adres van 

de fabrikant of, als de fabrikant niet in de 

Unie  is gevestigd, de naam van de 

fabrikant en de naam en het adres van de 

importeur, de naam en het type van het 

artikel, het registratienummer, de in artikel 

7, leden 1 en 2, genoemde 

minimumleeftijdsgrenzen, de 

desbetreffende categorie en 

gebruiksaanwijzingen, het productiejaar bij 

vuurwerk van categorie 3 en 4 en, in 

voorkomend geval, een minimale 

veiligheidsafstand bevatten. Het etiket 

moet tevens de netto explosieve massa 

(NEM) vermelden. 

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 

moet ten minste de naam en het adres van 

de fabrikant of, als de fabrikant niet in de 

Unie  is gevestigd, de naam van de 

fabrikant en de naam en het adres van de 

importeur, de naam en het type van het 

artikel, het registratienummer (om de 

traceerbaarheid van het pyrotechnisch 

artikel te waarborgen), de in artikel 7, 

leden 1 en 2, genoemde 

minimumleeftijdsgrenzen, de 

desbetreffende categorie en 

gebruiksaanwijzingen, het productiejaar bij 

vuurwerk van categorie 3 en 4 en, in 

voorkomend geval, een minimale 

veiligheidsafstand bevatten. Het etiket 

moet tevens de netto explosieve massa 

(NEM) vermelden. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het etiket van pyrotechnische artikelen 1. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
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voor voertuigen vermeldt de naam van de 

fabrikant , evenals de naam en het type van 

het artikel, het registratienummer en de 

veiligheidsinstructies. 

voor voertuigen vermeldt de naam van de 

fabrikant, evenals de naam en het type van 

het artikel, het registratienummer en, 

indien van toepassing, de 

veiligheidsinstructies. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Een veiligheidsinformatieblad dat is 

opgesteld volgens de bijlage bij 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad wordt aan 

de professionele gebruiker verstrekt in de 

door hem gevraagde taal. 

3. De instructies voor een veilige 

behandeling, die de relevante informatie 

voor de professionele gebruiker bevatten 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1907/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad, worden aan de professionele 

gebruiker verstrekt in de door hem 

gevraagde taal. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het veiligheidsinformatieblad mag op 

papier of elektronisch worden geleverd, op 

voorwaarde dat de ontvanger over de 

nodige middelen beschikt om er toegang 

toe te hebben. 

De instructies voor een veilige 

behandeling mogen op papier of 

elektronisch worden geleverd, op 

voorwaarde dat de ontvanger over de 

nodige middelen beschikt om er toegang 

toe te hebben. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens een pyrotechnisch artikel in de 

handel te brengen, zien importeurs erop toe 

dat de fabrikant de in artikel 16 bedoelde 

conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 

2. Alvorens een pyrotechnisch artikel in de 

handel te brengen, zien importeurs erop toe 

dat de fabrikant de in artikel 16 bedoelde 

conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
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uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 

fabrikant de technische documentatie heeft 

opgesteld, dat het pyrotechnische artikel 

voorzien is van de CE-markering en dat de 

fabrikant aan de eisen in artikel 9 of 10 

heeft voldaan. 

uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 

fabrikant de technische documentatie heeft 

opgesteld, dat het pyrotechnische artikel 

voorzien is van de CE-markering en 

vergezeld gaat van de vereiste 

documenten, en dat de fabrikant aan de 

eisen in artikel 9 of 10 heeft voldaan. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Importeurs vermelden hun naam en 

contactadres op het pyrotechnische artikel, 

of wanneer dit niet mogelijk is, op de 

verpakking of in een bij het pyrotechnische 

artikel gevoegd document. 

3. Indien van toepassing overeenkomstig 

artikel 9, lid 2, vermelden importeurs op 

het pyrotechnische artikel hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk alsmede het 

postadres of de website, als die er is, 

waarop ze kunnen worden gecontacteerd, 

of wanneer dit redelijkerwijze niet 

mogelijk is, vermelden ze deze gegevens 

op de verpakking of in een bij het 

pyrotechnische artikel gevoegd document. 

Het adres moet één enkele plaats 

aangeven waar de fabrikant kan worden 

gecontacteerd. De contactgegevens 

worden gesteld in een voor eindgebruikers 

en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 

te begrijpen taal. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De lidstaten zien erop toe dat 

pyrotechnische artikelen die vóór [de in 

artikel 48, lid 1, bedoelde datum] wettelijk 

in de handel zijn gebracht, zonder nadere 

productvereisten door distributeurs op de 

markt kunnen worden aangeboden. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan 

de markttoezichtautoriteiten mee: 

De marktdeelnemers doen de 

markttoezichtautoriteiten op verzoek 

gespecificeerde opgave van: 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Marktdeelnemers moeten tot tien jaar nadat 

het pyrotechnische artikel aan hen is 

geleverd en tot tien jaar nadat zij het 

pyrotechnische artikel hebben geleverd, de 

in de eerste alinea bedoelde informatie 

kunnen verstrekken. 

De marktdeelnemers verstrekken tot tien 

jaar nadat het pyrotechnische artikel aan 

hen is geleverd en tot tien jaar nadat zij het 

pyrotechnische artikel hebben geleverd, de 

in de eerste alinea bedoelde informatie. De 

marktdeelnemers hoeven geen bijgewerkte 

informatie te verstrekken als de levering 

al heeft plaatsgevonden. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Verplichtingen van marktdeelnemers met 

betrekking tot producten in voorraad 

 De lidstaten zien erop toe dat de 

verplichtingen van de marktdeelnemers 

met betrekking tot producten in voorraad 

in overeenstemming met artikel 47 

worden toegepast. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EU-conformiteitsverklaring bevat de 

in de desbetreffende modules van 

bijlage II bij deze richtlijn vermelde 

elementen, komt qua structuur overeen met 

het model in bijlage III bij Besluit nr. 

768/2008/EG en wordt voortdurend 

bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of 

talen zoals gevraagd door de lidstaat waar 

het pyrotechnische artikel in de handel 

wordt gebracht of op de markt wordt 

aangeboden. 

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 

qua structuur overeen met het model in 

bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 

bevat de in de desbetreffende modules van 

bijlage II bij deze richtlijn vermelde 

elementen en wordt voortdurend 

bijgewerkt. Op verzoek van de 

markttoezichtautoriteiten verstrekt de 

marktdeelnemer op papier of elektronisch 

een kopie van de EU-

conformiteitsverklaring, en zorgt ervoor 

dat deze wordt vertaald in de taal of talen 

zoals gevraagd door de lidstaat waar het 

pyrotechnische artikel in de handel wordt 

gebracht of op de markt wordt aangeboden. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op 

te stellen, neemt de fabrikant de 

verantwoordelijkheid voor de conformiteit 

van het pyrotechnische artikel op zich. 

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op 

te stellen, neemt de fabrikant de 

verantwoordelijkheid voor de conformiteit 

van het pyrotechnische artikel met de 

bepalingen van deze richtlijn op zich. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De CE-markering en, indien van 

toepassing, het in lid 3 bedoelde 

identificatienummer kunnen worden 

gevolgd door een pictogram of een ander 

teken dat een bijzonder risico of gebruik 

4. De CE-markering en, indien van 

toepassing, het in lid 3 bedoelde 

identificatienummer kunnen worden 

gevolgd door een teken dat een bijzonder 

risico of gebruik aanduidt. 
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aanduidt. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten wijzen een aanmeldende 

autoriteit aan die verantwoordelijk is voor 

de instelling en uitvoering van de nodige 

procedures voor de beoordeling en 

aanmelding van 

conformiteitsbeoordelingsinstanties en het 

toezicht op de aangemelde instanties, met 

inbegrip van de naleving van artikel 26. 

1. De lidstaten wijzen één aanmeldende 

autoriteit aan die verantwoordelijk is voor 

de instelling en uitvoering van de nodige 

procedures voor de beoordeling en 

aanmelding van 

conformiteitsbeoordelingsinstanties en het 

toezicht op de aangemelde instanties, met 

inbegrip van de naleving van artikel 26. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Een aanmeldende autoriteit mag de 

beoordeling, de aanmelding of het 

toezicht als bedoeld in lid 1 niet delegeren 

of op andere wijze toevertrouwen aan een 

instantie die geen overheidsinstantie is. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 

haar hoogste leidinggevenden en het 

personeel dat de 

conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 

zijn niet de ontwerper, fabrikant, 

leverancier, installateur, koper, eigenaar, 

gebruiker of onderhouder van de door hen 

beoordeelde pyrotechnische artikelen en/of 

explosieve stoffen. Dit belet echter niet het 

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 

haar hoogste leidinggevenden en het 

personeel dat de 

conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 

zijn niet de ontwerper, fabrikant, 

leverancier, installateur, koper, eigenaar, 

gebruiker of onderhouder van de door hen 

beoordeelde pyrotechnische artikelen en/of 

explosieve stoffen. De 
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gebruik van pyrotechnische artikelen en/of 

explosieve stoffen die nodig zijn voor de 

activiteiten van de 

conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 

gebruik van de producten voor persoonlijke 

doeleinden. 

conformiteitsbeoordelingsinstantie is niet 

de fabrikant van pyrotechnische artikelen 

of explosieve stoffen in het algemeen. Dit 

belet echter niet het gebruik van 

pyrotechnische artikelen en/of explosieve 

stoffen die nodig zijn voor de activiteiten 

van de conformiteitsbeoordelingsinstantie 

of het gebruik van de producten voor 

persoonlijke doeleinden. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 33  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in een 

beroepsprocedure tegen besluiten van de 

aangemelde instanties. 

De lidstaten voorzien in een doeltreffende, 

snelle en onpartijdige beroepsprocedure 

tegen besluiten van de aangemelde 

instanties. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten stellen de Commissie 

jaarlijks in kennis van hun activiteiten op 

het gebied van markttoezicht. 

2. De lidstaten verstrekken de Commissie 

jaarlijks gegevens over de werkzaamheden 

van hun markttoezichtautoriteiten en van 

eventuele plannen voor (intensiever) 

markttoezicht, met inbegrip van de 

toewijzing van meer middelen, verhoging 

van de doelmatigheid en de opbouw van 

de nodige capaciteit om deze doelen te 

bereiken. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten treffen alle dienstige 

maatregelen om ervoor te zorgen 

dat pyrotechnische artikelen uitsluitend 

op de markt kunnen worden aangeboden 

wanneer zij behoorlijk worden opgeslagen 

en voor hun bestemming dan wel voor een 

redelijkerwijs te verwachten bestemming 

worden gebruikt, en zij geen gevaar 

opleveren voor de gezondheid en de 

veiligheid van personen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De lidstaten stellen voldoende 

middelen ter beschikking van hun 

markttoezichtautoriteiten om ervoor te 

zorgen dat hun werkzaamheden overal in 

de Unie consistent en doeltreffend zijn. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 

van een lidstaat maatregelen hebben 

genomen krachtens artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 of 

voldoende redenen hebben om aan te 

nemen dat een pyrotechnisch artikel een 

risico voor de gezondheid of veiligheid van 

personen of voor andere onder deze 

richtlijn vallende aspecten van de 

bescherming van algemene belangen 

vormt, voeren zij een beoordeling van het 

pyrotechnische artikel uit in het licht van 

alle in deze richtlijn vastgestelde eisen. De 

desbetreffende marktdeelnemers werken op 

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 

van een lidstaat maatregelen hebben 

genomen krachtens artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 of 

voldoende redenen hebben om aan te 

nemen dat een pyrotechnisch artikel een 

risico voor de gezondheid of veiligheid van 

personen of voor andere onder deze 

richtlijn vallende aspecten van de 

bescherming van algemene belangen 

vormt, voeren zij een beoordeling van het 

pyrotechnische artikel uit in het licht van 

alle in deze richtlijn vastgestelde ter zake 

doende eisen. De desbetreffende 
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elke vereiste wijze met de 

markttoezichtautoriteiten samen. 

marktdeelnemers werken op elke vereiste 

wijze met de markttoezichtautoriteiten 

samen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 38 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

aanzien van het betrokken pyrotechnische 

artikel onmiddellijk passende beperkende 

maatregelen worden genomen. 

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

aanzien van het betrokken pyrotechnische 

artikel onmiddellijk passende beperkende 

maatregelen worden genomen, zoals het 

uit de handel nemen van dit 

pyrotechnische artikel. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 39 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien de nationale maatregel 

gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-

conformiteit van het pyrotechnische artikel 

wordt toegeschreven aan tekortkomingen 

in de geharmoniseerde normen als bedoeld 

in artikel 15 van deze richtlijn, past de 

Commissie de in artikel 8 van Verordening 

(EU) nr. [../..] [betreffende Europese 

normalisatie] bedoelde procedure  toe. 

3. Indien de nationale maatregel 

gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-

conformiteit van het pyrotechnische artikel 

wordt toegeschreven aan tekortkomingen 

in de geharmoniseerde normen als bedoeld 

in artikel 15 van deze richtlijn, past de 

Commissie de in artikel 8 van Verordening 

(EU) nr. [../..] [betreffende Europese 

normalisatie] bedoelde procedure toe, na 

raadpleging van het in artikel 45 van deze 

verordening bedoelde comité. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 46 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen regels vast voor 

sancties op overtredingen van ingevolge 

deze richtlijn vastgestelde nationale 

De lidstaten bouwen voort op bestaande 

mechanismen om te zorgen voor een 

juiste toepassing van de voorschriften 
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bepalingen en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 

worden toegepast. 

voor de CE-markering en nemen 

passende maatregelen in geval van 

oneigenlijk gebruik van deze markering. 

De lidstaten stellen regels vast voor 

sancties op overtredingen door 

marktdeelnemers van ingevolge deze 

richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 

en nemen alle nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. 

Deze regels kunnen voor ernstige 

overtredingen strafrechtelijke sancties 

omvatten. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 46 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De vastgestelde sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. 

De in de eerste alinea bedoelde sancties 

moeten doeltreffend, op de ernst van de 

overtreding afgestemd en afschrikkend 

zijn. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 46 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk 

op 3 juli 2013 aan de Europese Commissie 

mede en stellen haar onverwijld in kennis 

van eventuele latere wijzigingen. 

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk 

op 3 juli 2013 aan de Commissie mede en 

stellen haar onverwijld in kennis van 

eventuele latere wijzigingen. De 

Commissie maakt deze bepalingen 

openbaar via internet. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 47 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In afwijking van lid 3 blijven nationale 4. In afwijking van lid 3 blijven nationale 
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vergunningen voor pyrotechnische 

artikelen voor voertuigen die vóór 4 juli 

2013 zijn verleend, geldig tot zij vervallen. 

vergunningen voor pyrotechnische 

artikelen, met inbegrip van hun 

onderdelen, voor voertuigen met 

typegoedkeuring die vóór 4 juli 2013 zijn 

verleend, geldig tot zij vervallen. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 47 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. In afwijking van lid 5 van dit artikel 

blijven conformiteitscertificaten voor 

pyrotechnische artikelen, met inbegrip 

van hun onderdelen, voor voertuigen met 

typegoedkeuring die vóór 4 juli 2013 of uit 

hoofde van Richtlijn 2007/23/EG zijn 

verleend, geldig tot zij vervallen. Een 

verlenging van certificaten blijft 

toegestaan. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 48 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 3 juli 

2013 de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen vast te 

stellen en bekend te maken om te voldoen 

aan artikel 3, leden 8, 12, 13 en 15 tot en 

met 22, artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 8, 

leden 2 tot en met 7, de artikelen 11 tot en 

met 15, de artikelen 17 tot en met 28, de 

artikelen 30 tot en met 34, artikel 36, 

artikel 37, lid 1, de artikelen 38 tot en met 

41, de artikelen 46 en 47 en de bijlagen I 

en II. Zij delen de Commissie de tekst van 

die bepalingen onverwijld mede, alsmede 

een tabel ter weergave van het verband 

tussen die bepalingen en deze richtlijn. 

1. De lidstaten dienen uiterlijk drie jaar na 

de datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen vast te 

stellen en bekend te maken om te voldoen 

aan artikel 3, leden 8, 12, 13 en 15 tot en 

met 22, artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 8, 

leden 2 tot en met 7, de artikelen 11 tot en 

met 15, de artikelen 17 tot en met 28, de 

artikelen 30 tot en met 34, artikel 36, 

artikel 37, lid 1, de artikelen 38 tot en met 

41, de artikelen 46 en 47 en de bijlagen I 

en II. Zij delen de Commissie de tekst van 

die bepalingen onverwijld mede, alsmede 

een tabel ter weergave van het verband 

tussen die bepalingen en deze richtlijn. 
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Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 48 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten delen de Commissie de 

tekst van de belangrijkste bepalingen van 

intern recht mede die zij op het onder deze 

richtlijn vallende gebied vaststellen. 

4. De lidstaten delen de Commissie de 

tekst van de belangrijkste bepalingen van 

intern recht mede die zij op het onder deze 

richtlijn vallende gebied vaststellen. De 

Commissie maakt deze bepalingen 

openbaar via internet. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 48 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten gaan een dag na de in 

artikel 48, lid 1, bepaalde datum over tot 

de toepassing van de bepalingen van deze 

richtlijn.  

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – module B – punt 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Pyrotechnische artikelen voor voertuigen 

zijn ontworpen voor de levensduur van 

een voertuig en worden geacht aan de 

bepalingen van de toepasselijke wetgeving 

te voldoen vanaf het ogenblik dat ze voor 

het eerst op de markt worden aangeboden 

tot het einde van hun levensduur. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – module C2 – punt 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De fabrikant neemt alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

fabricage- en controleproces waarborgt dat 

de vervaardigde producten conform zijn 

met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en met 

de toepasselijke eisen van deze richtlijn. 

De fabrikant neemt alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

fabricage- en controleproces waarborgt dat 

de vervaardigde pyrotechnische artikelen 

conform zijn met het type als beschreven in 

het certificaat van EU-typeonderzoek en 

met de toepasselijke eisen van deze 

richtlijn. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – module C2 – punt 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met willekeurige, door de instantie te 

bepalen tussenpozen worden 

productcontroles uitgevoerd om de 

kwaliteit van de interne productcontroles te 

verifiëren, waarbij onder meer rekening 

wordt gehouden met de technologische 

complexiteit van de pyrotechnische 

artikelen en de geproduceerde hoeveelheid; 

deze controles worden door of namens een 

door de fabrikant hem gekozen 

aangemelde instantie uitgevoerd. Voordat 

de producten in de handel worden 

gebracht, trekt de aangemelde instantie op 

de plaats van fabricage een adequate 

steekproef van de eindproducten, die aan 

een onderzoek wordt onderworpen en 

waarop passende tests als omschreven in 

de relevante delen van de geharmoniseerde 

normen of technische specificaties, of 

gelijkwaardige tests worden verricht om te 

controleren of het pyrotechnische artikel 

met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en met 

de toepasselijke eisen van deze richtlijn 

overeenstemt. Indien een monster geen 

aanvaardbaar kwaliteitsniveau heeft, neemt 

de instantie passende maatregelen. 

Met willekeurige, door de instantie te 

bepalen tussenpozen worden 

productcontroles uitgevoerd om de 

kwaliteit van de interne productcontroles te 

verifiëren, waarbij onder meer rekening 

wordt gehouden met de technologische 

complexiteit van de pyrotechnische 

artikelen en de geproduceerde hoeveelheid; 

deze controles worden door of namens een 

geaccrediteerde interne instantie of een 

door de fabrikant gekozen aangemelde 

instantie uitgevoerd. Voordat de producten 

in de handel worden gebracht, trekt de 

aangemelde instantie op de plaats van 

fabricage een adequate steekproef van de 

eindproducten, die aan een onderzoek 

wordt onderworpen en waarop passende 

tests als omschreven in de relevante delen 

van de geharmoniseerde normen of 

technische specificaties, of gelijkwaardige 

tests worden verricht om te controleren of 

het pyrotechnische artikel met het type als 

beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en met de toepasselijke 

eisen van deze richtlijn overeenstemt. 

Indien een monster geen aanvaardbaar 

kwaliteitsniveau heeft, neemt de instantie 

passende maatregelen. 

 


