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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Actele cu putere de lege și actele 
administrative ale statelor membre , care 
pot constitui bariere în calea comerțului în 
interiorul Uniunii , trebuie  armonizate cu 
scopul de a garanta libera circulație a 
articolelor pirotehnice pe piața internă, 
asigurând în același timp un înalt nivel de 
protecție a sănătății umane și a siguranței, 
precum și protecția consumatorilor și a 
utilizatorilor finali profesioniști. 

(5) Actele cu putere de lege și actele 
administrative ale statelor membre, care 
pot constitui bariere în calea comerțului în 
interiorul Uniunii , trebuie  armonizate cu 
scopul de a garanta libera circulație a 
articolelor pirotehnice pe piața internă, 
asigurând în același timp un înalt nivel de 
protecție a sănătății umane și a siguranței, 
precum și protecția consumatorilor, 
inclusiv un înalt nivel de protecție a 
consumatorilor vulnerabili în acele cazuri 
în care articolele pirotehnice nu sunt 
destinate uzului profesional, și a 
utilizatorilor finali profesioniști. 

 

Amendamentul 2 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Atunci când introduce un articol 
pirotehnic pe piață, fiecare importator ar 
trebui să indice pe articolul pirotehnic 
numele său și adresa poștală sau site-ul 
web, dacă este disponibil, la care poate fi 
contactat. Ar trebui să fie prevăzute 
excepții pentru cazurile în care 
dimensiunea sau natura articolului 
pirotehnic 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 articolul pirotehnic. 

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

 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) În cazul în care emiterea unei 
declarații UE de conformitate unice ar 
putea genera dificultăți specifice din 
cauza complexității sau a sferei de 
aplicare a declarației UE unice, ar trebui 
să existe posibilitatea înlocuirii respectivei 
declarații UE unice cu declarații UE de 
conformitate individuale, pertinente 
pentru articolul pirotehnic în cauză. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 

Considerentul 41 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Sistemul existent ar trebui să fie 
completat printr-o procedură în baza căreia 
părțile interesate să fie informate cu privire 
la măsurile preconizate în legătură cu 
articolele pirotehnice care prezintă riscuri 
pentru sănătatea și siguranța persoanelor 
sau cu privire la alte aspecte de protecție a 

(41) Sistemul existent ar trebui să fie 
completat printr-o procedură în baza căreia 
părțile interesate să fie informate cu privire 
la măsurile preconizate în legătură cu 
articolele pirotehnice care prezintă riscuri 
pentru sănătatea și siguranța persoanelor, 
inclusiv siguranța copiilor, a persoanelor 
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interesului public. De asemenea, acest 
sistem ar trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
operatorii economici relevanți, să acționeze 
din timp cu privire la astfel de articole 
pirotehnice. 

în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, 
în acele cazuri în care articolele 
pirotehnice nu sunt destinate uzului 
profesional, sau cu privire la alte aspecte 
de protecție a interesului public. De 
asemenea, acest sistem ar trebui să permită 
autorităților de supraveghere a pieței ca, în 
cooperare cu operatorii economici 
relevanți, să acționeze din timp cu privire 
la astfel de articole pirotehnice. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 

Considerentul 43 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43a) Toate obligațiile impuse 
operatorilor economici de prezenta 
directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și în cazul vânzării la distanță. 

 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Considerentul 49 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (49a) Standardele armonizate relevante 
pentru prezenta directivă ar trebui să țină 
seama pe deplin de Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, 
semnată de Uniunea Europeană la 23 
decembrie 2010. 

 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „introducere pe piață” înseamnă prima 
punere la dispoziție a unui articol 
pirotehnic  pe piața Uniunii  ; 

7. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
furnizarea unui articol pirotehnic pentru 
distribuție, consum sau uz pe piața 
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Uniunii în cursul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit; 

 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
furnizarea unui articol pirotehnic pentru 
distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii 
în cursul unei activități comerciale, 
contra cost sau gratuit; 

8. „introducere pe piață” înseamnă prima 
punere la dispoziție a unui articol 
pirotehnic pe piața Uniunii; 

 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. „operatori economici” înseamnă 
producătorul, importatorul și distribuitorul; 

12. „operator economic” înseamnă 
producătorul, importatorul sau 
distribuitorul; 

 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

14. „standard armonizat” înseamnă 
standard armonizat astfel cum este definit 
la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. [../..] [privind 
standardizarea europeană]; 

14. „standard armonizat” înseamnă un 
standard astfel cum este definit la articolul 
2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. [../..] [privind standardizarea 
europeană]; 

 

Amendamentul 11 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezenta directivă nu exclude măsurile 
luate de un stat membru de interzicere sau 

(2) Prezenta directivă nu exclude măsurile 
luate de un stat membru de interzicere sau 
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restricționare, din motive de ordine 
publică, securitate publică, siguranță 
publică ori protecție a mediului, a deținerii, 
a utilizării și/sau a vânzării către publicul 
larg a articolelor pirotehnice de 
divertisment din categoriile 2 și 3, a 
articolelor pirotehnice de scenă și a altor 
articole pirotehnice. 

restricționare, din motive de ordine 
publică, sănătate publică, securitate 
publică, siguranță publică ori protecție a 
mediului, a deținerii, a utilizării și/sau a 
vânzării către publicul larg a articolelor 
pirotehnice de divertisment din categoriile 
2 și 3, a articolelor pirotehnice de scenă și 
a altor articole pirotehnice. 

 

Amendamentul 12 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Limitele de vârstă Limitele de vârstă și alte limitări 

 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolele pirotehnice nu pot fi puse la 
dispoziție pe piață  decât cu respectarea  
următoarelor limite de vârstă: 

(1) Articolele pirotehnice nu pot fi puse la 
dispoziția consumatorilor finali pe piață  
decât cu respectarea  următoarelor limite 
de vârstă: 

 

Amendamentul 14 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre pot mări limitele de 
vârstă prevăzute la alineatul (1) în cazul în 
care acest lucru se justifică din motive de 
ordine publică, securitate publică sau 
siguranță publică. Statele membre pot 
reduce, de asemenea, limitele de vârstă 
pentru persoanele deja formate în 
învățământul profesional sau care 
frecventează astfel de cursuri. 

(2) Statele membre pot mări limitele de 
vârstă prevăzute la alineatul (1) în cazul în 
care acest lucru se justifică din motive de 
ordine publică, sănătate publică, securitate 
publică sau siguranță publică. Statele 
membre pot reduce, de asemenea, limitele 
de vârstă pentru persoanele deja formate în 
învățământul profesional sau care 
frecventează astfel de cursuri. 
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Amendamentul 15 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Articolele pirotehnice din categoria 
P1 pentru vehicule, inclusiv airbagurile și 
sistemele de pretensionare a centurilor de 
siguranță nu sunt puse la dispoziția 
publicului larg decât atunci când au fost 
incorporate într-un vehicul sau într-o 
piesă detașabilă mai mare a unui vehicul. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică menționată în anexa II și 
efectuează procedura relevantă de 
evaluare a conformității menționată la 
articolul 16. 

(2) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică menționată în anexa II și comandă 
efectuarea procedurii relevante de 
evaluare a conformității menționate la 
articolul 16. 

 

Amendamentul 17 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Producătorii se asigură că articolele 
pirotehnice altele decât articolele 
pirotehnice destinate vehiculelor sunt 
etichetate vizibil, lizibil și indelebil în 
limba sau limbile oficiale ale statului 
membru în care articolele sunt puse la 
dispoziția  consumatorului. 

(1) Producătorii se asigură că articolele 
pirotehnice altele decât articolele 
pirotehnice destinate vehiculelor sunt 
etichetate vizibil, lizibil și indelebil în 
limba sau limbile oficiale ale statului 
membru în care articolele sunt puse la 
dispoziția  consumatorului. Aceste etichete, 
precum și eventualele instrucțiuni și 
mențiuni de securitate, trebuie să fie clare 
și ușor de înțeles. 

 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 2 
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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, numele și tipul articolului, 
numărul de înregistrare, pentru a asigura 
trasabilitatea articolului pirotehnic, 
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). 

 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Etichetarea articolelor pirotehnice 
destinate vehiculelor cuprinde numele 
producătorului numele și tipul articolului , 
numărul de înregistrare  și instrucțiunile de 
utilizare în condiții de siguranță . 

(1) Etichetarea articolelor pirotehnice 
destinate vehiculelor cuprinde numele 
producătorului numele și tipul articolului , 
numărul de înregistrare și, dacă este 
necesar, instrucțiunile de utilizare în 
condiții de siguranță. 

 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Utilizatorilor profesioniști trebuie să li 
se pună la dispoziție, în limba pe care o 
solicită, o fișă tehnică de securitate, 
alcătuită în conformitate cu anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 

(3) Utilizatorilor profesioniști trebuie să li 
se pună la dispoziție, în limba pe care o 
solicită, instrucțiuni privind utilizarea în 
condiții de siguranță conținând 
informațiile de interes pentru utilizatorii 
profesioniști, alcătuită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 



 

 
 PE509.804/ 8 

 RO 

 

Amendamentul 21 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fișa tehnică de securitate poate fi 
furnizată pe hârtie sau în format electronic, 
cu condiția ca destinatarul să aibă 
mijloacele necesare pentru a o accesa. 

Instrucțiunile privind utilizarea în condiții 
de siguranță pot fi furnizate pe hârtie sau 
în format electronic, cu condiția ca 
destinatarul să aibă mijloacele necesare 
pentru a le accesa. 

 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Înainte de introducerea unui articol 
pirotehnic pe piață, importatorii garantează 
că procedura corespunzătoare de evaluare a 
conformității prevăzută la articolul 16 a 
fost îndeplinită de către producător. 
Aceștia garantează că producătorul a 
întocmit documentația tehnică, că articolul 
pirotehnic poartă marcajul CE și că 
producătorul a respectat cerințele de 
etichetare prevăzute la articolul 9 sau 10. 

(2) Înainte de introducerea unui articol 
pirotehnic pe piață, importatorii garantează 
că procedura corespunzătoare de evaluare a 
conformității prevăzută la articolul 16 a 
fost îndeplinită de către producător. 
Aceștia garantează că producătorul a 
întocmit documentația tehnică, că articolul 
pirotehnic poartă marcajul CE și este 
însoțit de documentele necesare și că 
producătorul a respectat cerințele de 
etichetare prevăzute la articolul 9 sau 10. 

 

Amendamentul 23 

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) În cazul în care acest lucru este 
relevant în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), importatorii indică pe 
articolul pirotehnic numele lor, denumirea 
lor comercială înregistrată sau marca lor 
înregistrată și adresa poștală sau, dacă 
este cazul, adresa site-ului internet la care 
pot fi contactați ori, dacă acest lucru nu 
este posibil în limite rezonabile, datele 
respective sunt indicate pe ambalaj sau 
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într-un document care însoțește articolul 
pirotehnic. Adresa trebuie să indice un 
singur punct de contact pentru 
producător. Datele de contact sunt 
comunicate într-un limbaj ușor de înțeles 
de către utilizatorii finali și autoritățile de 
supraveghere a pieței. 

 

Amendamentul 24 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre se asigură că 
articolele pirotehnice care au fost 
introduse pe piață în mod legal înainte de 
[data stabilită la articolul 48 alineatul (1)] 
pot fi comercializate de către distribuitori 
fără a trebui să respecte alte cerințe legate 
de produs. 

 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operatorii economici transmit, la cerere, 
către autoritățile de supraveghere a pieței 
datele de identificare ale: 

Operatorii economici transmit, la cerere, 
autorităților de supraveghere a pieței 
specificațiile: 

 

Amendamentul 26 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operatorii economici trebuie să poată 
prezenta informațiile prevăzute la primul 
paragraf pentru o perioadă de 10 ani după 
ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic și 
pentru o perioadă de 10 ani după ce au 
furnizat articolul pirotehnic. 

Operatorii economici prezintă informațiile 
prevăzute la primul paragraf pentru o 
perioadă de 10 ani după ce le-a fost 
furnizat articolul pirotehnic și pentru o 
perioadă de 10 ani după ce au furnizat 
articolul pirotehnic. Operatorii economici 
nu au obligația de a actualiza informațiile 
respective după finalizarea livrărilor. 
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Amendamentul 27 

Propunere de directivă 

Articolul 14a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Obligațiile operatorilor economici cu 
privire la produsele aflate în stoc 

 Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca obligațiile operatorilor 
economici cu privire la produsele aflate în 
stoc să se aplice în conformitate cu 
articolul 47. 

 

Amendamentul 28 

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 se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, 
conține elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta 
directivă și se actualizează constant. La 
cererea autorităților de supraveghere a 
pieței, operatorul economic furnizează o 
copie a declarației UE de conformitate pe 
hârtie sau în format electronic și ia 
măsurile necesare pentru a o traduce în 
limba (limbile) impusă (impuse) de statul 
membru pe piața căruia este introdus sau 
pus la dispoziție articolul pirotehnic. 

 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
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articolului pirotehnic. articolului pirotehnic cu cerințele stabilite 
de prezenta directivă. 

 

Amendamentul 30 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Marcajul CE și, după caz, numărul de 
identificare menționat la alineatul (3), pot 
fi urmate de o pictogramă sau orice alt 
însemn care indică un risc special sau o 
utilizare specială. 

(4) Marcajul CE și, după caz, numărul de 
identificare menționat la alineatul (3), pot 
fi urmate de orice însemn care indică un 
risc special sau o utilizare specială. 

 

Amendamentul 31 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre desemnează o 
autoritate de notificare care va fi 
responsabilă de instituirea și îndeplinirea 
procedurilor necesare pentru evaluarea și 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizarea 
organismelor notificate, incluzând 
conformitatea cu dispozițiile articolului 26. 

(1) Statele membre desemnează o 
autoritate de notificare unică responsabilă 
de instituirea și îndeplinirea procedurilor 
necesare pentru evaluarea și notificarea 
organismelor de evaluare a conformității și 
de monitorizarea organismelor notificate, 
incluzând conformitatea cu dispozițiile 
articolului 26. 

 

Amendamentul 32 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) O autoritate de notificare nu deleagă 
și nici nu încredințează în alt mod 
evaluarea, notificarea sau monitorizarea 
menționată la alineatul (1) unui organism 
care nu este o entitate de stat. 

 

Amendamentul 33 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 
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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 al 
articolelor pirotehnice și/sau al substanțelor 
explozive pe care le evaluează. 
Organismul de evaluare a conformității 
nu poate fi producătorul articolelor 
pirotehnice sau al substanțelor explozive 
în general. 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. 

 

Amendamentul 34 

Propunere de directivă 

Articolul 33  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că este 
disponibilă o procedură de recurs împotriva 
deciziilor organismelor notificate. 

Statele membre se asigură că este 
disponibilă o procedură de recurs eficientă, 
rapidă și imparțială împotriva deciziilor 
organismelor notificate. 

 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă 

Articolul 37 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre informează anual 
Comisia cu privire la activitățile lor de 
supraveghere a pieței. 

(2) Statele membre transmit anual 
Comisiei detalii privind activitățile 
autorităților de supraveghere a pieței de pe 
teritoriul lor și privind orice planificări 
sau intensificări ale supravegherii pieței, 
inclusiv privind alocarea de resurse 
suplimentare, sporirea eficienței și 
consolidarea capacităților necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
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respective. 

 

Amendamentul 36 

Propunere de directivă 

Articolul 37 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
articolele pirotehnice se introduc pe piață 
numai în cazul în care sunt depozitate în 
mod corespunzător, sunt utilizate în 
scopul în care au fost concepute sau într-
un scop care este în mod rezonabil 
previzibil și nu pun în pericol sănătatea 
sau siguranța persoanelor. 

 

Amendamentul 37 

Propunere de directivă 

Articolul 37 – alineatul 2b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Statele membre alocă suficiente 
fonduri autorităților lor de supraveghere 
a pieței pentru a se asigura că activitățile 
acestora sunt consecvente și eficace pe tot 
cuprinsul Uniunii. 

 

Amendamentul 38 

Propunere de directivă 

Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un  stat membru 
au acționat în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008  sau în 
cazul în care au   suficiente motive să 
considere că un articol pirotehnic prezintă 
un risc pentru sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau pentru alte aspecte ale 
protecției interesului public care intră sub 
incidența prezentei directive,  acestea 

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un  stat membru 
au acționat în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008  sau în 
cazul în care au   suficiente motive să 
considere că un articol pirotehnic prezintă 
un risc pentru sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau pentru alte aspecte ale 
protecției interesului public care intră sub 
incidența prezentei directive,  acestea 
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efectuează o evaluare cu privire la articolul 
pirotehnic în cauză, acoperind toate 
cerințele stabilite în prezenta directivă. 
Operatorii economici relevanți cooperează 
cu autoritățile de supraveghere a pieței 
dacă este necesar . 

efectuează o evaluare cu privire la articolul 
pirotehnic în cauză, acoperind toate 
cerințele aplicabile stabilite în prezenta 
directivă. Operatorii economici relevanți 
cooperează cu autoritățile de supraveghere 
a pieței dacă este necesar . 

 

Amendamentul 39 

Propunere de directivă 

Articolul 38 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu articolul pirotehnic în cauză. 

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu articolul pirotehnic în cauză, 
cum ar fi retragerea articolului pirotehnic 
de pe piață. 

 

Amendamentul 40 

Propunere de directivă 

Articolul 39 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Atunci când măsura națională  este 
considerată justificată și neconformitatea 
articolului pirotehnic este atribuită  unei 
deficiențe a standardelor armonizate 
menționate la articolul 15 din prezenta 
directivă, Comisia aplică procedura 
prevăzută la articolul 8 din Regulamentul 
(UE) nr. [../..]. [privind standardizarea 
europeană] . 

(3) Atunci când măsura națională  este 
considerată justificată și neconformitatea 
articolului pirotehnic este atribuită  unei 
deficiențe a standardelor armonizate 
menționate la articolul 15 din prezenta 
directivă, Comisia aplică procedura 
prevăzută la articolul 8 din Regulamentul 
(UE) nr. [../..]. [privind standardizarea 
europeană] după consultarea comitetului 
prevăzut la articolul 45 din prezentul 
regulament. 

 

Amendamentul 41 

Propunere de directivă 

Articolul 46 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor de drept intern adoptate în 

Statele membre se bazează pe 
mecanismele existente pentru a asigura 
aplicarea corectă a regimului aplicabil 



 

 
 PE509.804/ 15 

 RO 

temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a  asigura 
aplicarea  acestora. 

marcajului CE și iau măsurile adecvate în 
caz de utilizare abuzivă a marcajului 
respectiv. Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de 
către operatorii economici a dispozițiilor de 
drept intern adoptate în temeiul prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a  asigura aplicarea  acestora. 
Pentru încălcările grave, acest regim 
poate include sancțiuni penale. 

 

Amendamentul 42 

Propunere de directivă 

Articolul 46 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. 

Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie eficiente, proporționale cu 
gravitatea infracțiunii și cu efect de 
descurajare. 

 

Amendamentul 43 

Propunere de directivă 

Articolul 46 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei Europene până la 3 iulie 
2013 cel târziu și notifică fără întârziere 
Comisiei orice modificare ulterioară a 
acestora. 

Statele membre notifică dispozițiile 
respective Comisiei până la 3 iulie 2013 și 
notifică, fără întârziere, orice modificare 
ulterioară care le afectează. Comisia pune 
la dispoziția publicului aceste dispoziții 
publicându-le pe internet. 

 

Amendamentul 44 

Propunere de directivă 

Articolul 47 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autorizațiile naționale pentru articolele 
pirotehnice destinate vehiculelor acordate 
înainte de 4 iulie 2013 rămân valabile până 
la expirare. 

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autorizațiile naționale pentru articolele 
pirotehnice destinate vehiculelor 
omologate înainte de 4 iulie 2013, inclusiv 
pieselor de schimb ale acestora, rămân 
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valabile până la expirare. 

 

Amendamentul 45 

Propunere de directivă 

Articolul 47 – alineatul 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Prin derogare de la alineatul (5) al 
acestui articol, certificatele de 
conformitate pentru articolele 
pirotehnice, inclusiv pentru piesele de 
schimb ale acestora, pentru vehiculele 
omologate înainte de 4 iulie 2013 sau 
emise în temeiul Directivei 2007/23/CE 
rămân valabile până la expirare. Se 
permite în continuare prelungirea 
valabilității acestor certificate. 

 

Amendamentul 46 

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 
textele acestor acte , precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă . 

(1) Statele membre adoptă și publică, cel 
mai târziu la trei ani de la data intrării în 
vigoare a 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 textele 
acestor acte , precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă . 

 

Amendamentul 47 

Propunere de directivă 

Articolul 48 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă. 

(4) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă. Comisia pune la dispoziția 
publicului aceste dispoziții publicându-le 
pe internet. 

 

Amendamentul 48 

Propunere de directivă 

Articolul 48 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 

Amendamentul 49 

Propunere de directivă 

Anexa II – modulul B – punctul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolele pirotehnice pentru vehicule 
sunt concepute pentru întreg ciclul de 
viață al vehiculelor și trebuie să fie 
conforme cu cerințele legale aplicabile în 
momentul primei lor comercializări până 
la sfârșitul duratei de viață a vehiculelor. 

 

Amendamentul 50 

Propunere de directivă 

Anexa II – modulul C2 – punctul 2 - paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Producătorul ia toate măsurile necesare 
pentru ca procesul de fabricație și 
monitorizarea acestuia să asigure 
conformitatea produselor fabricate cu tipul 
descris în certificatul de examinare UE de 
tip și cu cerințele prezentei directive care 

Producătorul ia toate măsurile necesare 
pentru ca procesul de fabricație și 
monitorizarea acestuia să asigure 
conformitatea articolelor pirotehnice 
fabricate cu tipul descris în certificatul de 
examinare UE de tip și cu cerințele 
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se aplică acestora. prezentei directive care se aplică acestora. 

 

Amendamentul 51 

Propunere de directivă 

Anexa II – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un organism notificat, ales de producător, 
realizează controlul produselor sau dispune 
efectuarea controlului la intervale aleatorii 
determinate de el, pentru verificarea 
calității controlului intern al articolelor 
pirotehnice, ținând seama, inter alia, de 
complexitatea tehnologică a articolelor 
pirotehnice și de volumul producției. Se 
examinează un eșantion adecvat de produse 
finite, prelevată la fața locului de către 
organismul notificat înainte de a fi 
introduse pe piață, și se efectuează testele 
corespunzătoare, astfel cum sunt 
menționate în părțile relevante ale 
standardelor armonizate și/sau ale 
specificațiilor tehnice, sau teste 
echivalente, având ca scop verificarea 
conformității articolului pirotehnic cu tipul 
descris în certificatul de examinare UE de 
tip și cu cerințele relevante ale prezentei 
directive. Atunci când un eșantion nu este 
conform cu nivelul de calitate acceptabil, 
organismul ia măsurile care se impun. 

Un organism intern acreditat sau un 
organism notificat, ales de producător, 
realizează controlul produselor sau dispune 
efectuarea controlului la intervale aleatorii 
determinate de el, pentru verificarea 
calității controlului intern al articolelor 
pirotehnice, ținând seama, inter alia, de 
complexitatea tehnologică a articolelor 
pirotehnice și de volumul producției. Se 
examinează un eșantion adecvat de produse 
finite, prelevată la fața locului de către 
organismul notificat înainte de a fi 
introduse pe piață, și se efectuează testele 
corespunzătoare, astfel cum sunt 
menționate în părțile relevante ale 
standardelor armonizate și/sau ale 
specificațiilor tehnice, sau teste 
echivalente, având ca scop verificarea 
conformității articolului pirotehnic cu tipul 
descris în certificatul de examinare UE de 
tip și cu cerințele relevante ale prezentei 
directive. Atunci când un eșantion nu este 
conform cu nivelul de calitate acceptabil, 
organismul ia măsurile care se impun. 

 
 
 
 


