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KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede direktiv omhandler markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler. 
Disse artikler består dels af fyrværkeri dels af fastholdelsessystemer for personer i biler
(fortrinsvis airbags og selestrammere). EU's marked for fyrværkeri skønnes at være på ca. 1,5 
mia. EUR. Hvert år placeres der fastholdelsessystemer for personer i ca. 20 mio. køretøjer i 
EU, svarende til ca. 80 mio. airbagsystemer til en værdi på ca. 3,5 mia. EUR og ca. 90 mio. 
selestrammere til en værdi af ca. 2 mia. EUR.

Lovgivning om markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler (godkendelsessystem, 
restriktioner for private brugere, mærkning mv.) fastlægges i dag nationalt i hele EU uden 
gensidig anerkendelse af testresultater, hvilket medfører et fragmenteret marked med 
yderligere omkostninger for fabrikanter og importører og ulykker som følge af forkert 
anvendelse og funktionsfejl. 

I dette forslag foreslår Kommissionen at erstatte de 25 parallelle nationale 
godkendelsesprocedurer med et enkelt EU-direktiv med harmoniserede sikkerhedskrav (på 
baggrund af princippet om, at én test medfører generel godkendelse). Fabrikanter og 
importører vil være forpligtede til at overholde disse krav. Til gengæld får de ret til at CE-
mærke deres produkter, ligesom de får fuld adgang til det indre marked. Samtidig tager 
forslaget hensyn til forskellene i de nationale lovgivninger med hensyn til markedsføring og 
anvendelse af fyrværkeri, idet det giver medlemsstaterne mulighed for stadig at fastholde egne 
bestemmelser med hensyn til mindstealder samt markedsføring og anvendelse af visse 
kategorier af fyrværkeri. 

Ordføreren er generelt for Kommissionens forslag. Det er et godt eksempel på deregulering 
og forenkling af lovgivningen. Den nuværende rammelovgivning er kompleks og mangler 
gennemsigtighed, hvilket medfører en betydelig administrativ byrde for virksomheder og 
unødvendige testomkostninger (på op til 25.000 EUR pr. godkendelse). Ved at stræbe efter at 
skabe et indre marked for pyrotekniske artikler kan de nuværende handelsbarrierer fjernes, 
samtidig med at forbrugerne sikres et højt beskyttelsesniveau. 

Ordføreren beklager, at der ikke opnås et reelt indre marked som følge af undtagelserne for 
nationale love om anvendelse og markedsføring af de to vigtigste kategorier af fyrværkeri. I 
lyset af det aktuelle politiske spektrum og de forskellige nationale situationer mener 
ordføreren, at det foreslåede direktiv er et skridt i den rigtige retning. Ikke desto mindre kan 
der foretages visse ændringer for at gøre forslaget mere anvendeligt og skabe retssikkerhed.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage 
handelsbarrierer i Fællesskabet, bør 
harmoniseres for at sikre fri bevægelighed 
for pyrotekniske artikler i det indre marked 
og samtidig sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage 
handelsbarrierer i Fællesskabet, bør 
harmoniseres for at sikre fri bevægelighed 
for pyrotekniske artikler i det indre marked 
og samtidig sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau samt et højt 
niveau af beskyttelse for erhvervsmæssige 
slutbrugere.

Begrundelse

Fyrværkeri til professionel anvendelse (kategori 4) udgør omkring halvdelen af det samlede 
EU-marked for fyrværkeri og størstedelen af EU's fyrværkeriproduktion. Således er 
sikkerheden for erhvervsmæssige brugere også yderst vigtig.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 
højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske 
artikler kategoriseres efter anvendelse, 
formål og risiko.

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 
højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske 
artikler primært kategoriseres efter risiko, 
hvad angår anvendelse, formål eller 
støjniveau.

Begrundelse

Der er behov for at definere de aspekter, som bestemmer risikoen over for forbrugerne, 
eftersom der i direktivet henvises til markedsføring og ikke fremstilling og opbevaring af 
pyrotekniske artikler.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 6

(6) I betragtning af de typiske farer ved 
anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 
henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse
af den nødvendige viden og erfaring samt de 
krævede færdigheder.

(6) I betragtning af de typiske farer ved 
anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 
henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse 
af den nødvendige viden og erfaring samt de 
krævede færdigheder. For så vidt angår 
pyrotekniske artikler til biler, bør kravene 
til mærkning tage hensyn til gældende 
praksis samt til det faktum, at 
leverandørerne til automobilindustrien 
sælger deres produkter til erhvervsmæssige 
brugere. 

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere 
(bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Enhver leverance af artikler skal i 
henhold til direktiv 91/155/EØF ledsages af et sikkerhedsdatablad, der blandt mange andre 
oplysninger også indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12 i 
Kommissionens forslag. Leverandørerne til automobilindustrien mener ikke, at det er 
nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklerne eller deres emballage.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7

(7) De skikke og traditioner, anvendelsen af 
pyrotekniske artikler, herunder især 
fyrværkeri, er forbundet med, er markant 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. 
Det gør det nødvendigt at tillade 
medlemsstaterne at træffe nationale 
foranstaltninger til begrænsning af salget af 
visse kategorier fyrværkeri til 
offentligheden af hensyn til den offentlige 

(7) De skikke og traditioner, anvendelsen af 
pyrotekniske artikler, herunder især 
fyrværkeri, er forbundet med, er markant 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. 
Det gør det nødvendigt at tillade 
medlemsstaterne at træffe specifikke 
nationale foranstaltninger til begrænsning af 
salget af visse typer fyrværkeri til 
offentligheden af hensyn til den offentlige 
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sikkerhed. sikkerhed.

Ændringsforslag 5
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Fyrværkerifestivaler og 
-konkurrencer påvirkes kun af dette 
direktiv, hvis de afholdes med henblik på 
markedsføring.

Begrundelse

I forskellige medlemsstater er fyrværkerifestivaler en vigtig del af medlemsstaternes kultur og 
tradition. Det bør derfor præciseres, at disse festivaler ikke påvirkes af dette direktiv.

Ændringsforslag 6
Betragtning 11

(11) Med henblik på at gøre det lettere at 
godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er 
overholdt, udvikles der harmoniserede 
standarder for konstruktion, fremstilling og 
prøvning af disse artikler.

(11) Med henblik på at gøre det lettere at 
godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er 
overholdt, udvikles der harmoniserede 
standarder for konstruktion og prøvning af 
disse artikler.

Begrundelse

Hverken direktivet eller standarderne vedrører spørgsmål om fremstilling.

Ændringsforslag 7
Betragtning 12

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres af 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence til 
at vedtage harmoniserede standarder, som de 
udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres af 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence til 
at vedtage harmoniserede standarder, som de 
udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 
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Kommissionen og med den procedure, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter.

Kommissionen og med den procedure, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter. 

Da de europæiske leverandører til 
automobilindustrien er aktive i hele verden, 
bør EU-standarder så vidt muligt være 
baseret på eller harmoniseres med de 
internationale ISO-standarder. 

Begrundelse

De europæiske leverandører til automobilindustrien sælger deres produkter i hele verden. 
Derfor er de internationale ISO-standarder at foretrække for at kunne bevare 
konkurrenceevnen. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra arbejdsgruppen på 
højt plan, "CARS 21".

Ændringsforslag 8
Betragtning 14

(14) Pyrotekniske artikler bør være forsynet 
med CE-mærkningen som tegn på, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv og derfor er omfattet af fri 
bevægelighed i Fællesskabet.

(14) For at blive markedsført skal 
pyrotekniske artikler være forsynet med en 
CE-mærkning som tegn på, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv og derfor er omfattet af fri 
bevægelighed i Fællesskabet.

Ændringsforslag 9
Betragtning 15

(15) For transport af pyrotekniske artikler er 
der fastsat sikkerhedsregler i internationale 
konventioner og aftaler, herunder De 
Forenede Nationers henstillinger om 
transport af farligt gods.

(15) Dette direktiv har ingen indvirkning på 
sikkerhed i forbindelse med transport, 
eftersom der for transport af pyrotekniske 
artikler er der fastsat sikkerhedsregler i 
internationale konventioner og aftaler, 
herunder De Forenede Nationers 
henstillinger om transport af farligt gods.

Begrundelse

Den relevante fællesskabslovgivning eller nationale lovgivning er fortsat gældende, hvad 
angår sikkerhed i forbindelse med fagfolks fremstilling, opbevaring og håndtering i 
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automobilindustrien eller til pyrotekniske udstillinger.

Ændringsforslag 10
Artikel 1, stk. 4, led 1

- pyrotekniske artikler, der er beregnet til de 
væbnede styrkers eller politiets brug i 
henhold til national lovgivning

- pyrotekniske artikler, der i henhold til 
national lovgivning er beregnet til ikke-
kommerciel anvendelse inden for de 
væbnede styrker, politiet eller 
brandvæsenet.

Begrundelse

Fyrværkeri, der anvendes til uddannelses- og specialistformål, bør undtages fra dette direktiv.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 4, led 3

- pyrotekniske artikler beregnet til 
anvendelse i fly

- pyrotekniske artikler beregnet til 
anvendelse i luftfartsindustrien

Begrundelse

Dette er en mere korrekt betegnelse. Begrundelsen for ikke at medtage fly i dette direktiv 
(meget god historik med hensyn til ulykker med pyrotekniske artikler grundet meget strenge 
kontrolsystemer) gælder hele luftfartsindustrien.

Ændringsforslag 12
Artikel 1, stk. 4, led 4

- pyrotekniske artikler i henhold til Rådets 
direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

- knaldhætter specielt beregnet til legetøj og 
andre artikler, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om sikkerhedskrav til legetøj

Begrundelse

Med den nuværende ordlyd finder direktivet anvendelse på knaldhætter, der er beregnet til 
anvendelse i legetøj, der allerede er omfattet af direktivet vedrørende sikkerhedskrav til 



Ekstern oversættelse

AD\617633DA.doc 9/22 PE 370.230v02-00

DA

legetøj.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 4, led 6

ammunition som projektiler og drivladninger 
anvendt i håndvåben, artilleri og andre 
skydevåben.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 4, led 6 a (nyt)

- Opbevaring og transport af pyrotekniske 
artikler.

Begrundelse

For at undgå dobbeltlovgivning bør det præciseres, at transport af pyrotekniske artikler er 
undtaget fra dette direktiv, eftersom det er tilstrækkeligt dækket af internationale 
konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt 
gods.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 1

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der 
indeholder stoffer eller en blanding af 
stoffer beregnet til med henblik på 
underholdning eller andre formål at udvikle 
varme, lys, lyd, gas eller røg eller en 
kombination heraf ved hjælp af eksoterme 
kemiske reaktioner, der holder sig selv i 
gang.

1. "pyroteknisk artikel": en anordning eller 
genstand, der indeholder stoffer, der er 
beregnet til med henblik på underholdning 
eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, 
gas eller røg eller en kombination heraf ved 
hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der 
holder sig selv i gang.

Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 2

2. "markedsføring": den første 2. "markedsføring": den første 
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tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, 
hvad enten det sker mod betaling eller gratis, 
af en vare beregnet på endeligt forbrug, 
med henblik på distribution og/eller 
anvendelse.

tilrådighedsstillelse for tredjemand på 
fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker 
mod betaling eller gratis, af en pyroteknisk 
artikel, med henblik på distribution og/eller 
anvendelse.

Begrundelse

Formuleringen "beregnet på endeligt forbrug" er forvirrende i tilfælde af pyrotekniske 
artikler til biler. De markedsføres i dag med henblik på anvendelse i andre køretøjssystemer 
(airbagmoduler, sæder mv.) og derefter til "endeligt forbrug" i køretøjer for at beskytte bilens 
brugere. Disse systemers funktion, herunder artiklerne, kontrolleres i henhold til direktiverne 
om typegodkendelse og beskyttelse mod frontalkollision, sidekollision mv.

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 3

3. "fyrværkeri": pyroteknisk artikel beregnet 
til underholdning.

3. "fyrværkeri": pyroteknisk artikel beregnet 
til underholdning, fritidsbrug, reklame, 
særlige scene- og biografeffekter i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers relevante henstillinger og 
Kommissionens direktiv 2004/57/EF1.

-------------
1 EUT L 127 af 29.4.2004, s. 73.

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 4

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler 
indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet 
til aktivering af sikkerhedsanordninger eller 
andre anordninger i biler.

4. "pyrotekniske artikler til køretøjer": 
bestanddele af en sikkerhedsanordning, der 
indeholder pyrotekniske stoffer, og som er 
beregnet til aktivering af 
sikkerhedsanordninger eller andre 
anordninger i køretøjer.

Begrundelse

Præcisering af teksten samt terminologien, da sådanne artikler kan anvendes til andre 
køretøjer end motorkøretøjer.

Ændringsforslag 19
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Artikel 2, stk. 8

8. "person med ekspertviden": person, der 
har autorisation fra en medlemsstat til på 
medlemsstatens territorium at være i 
besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i 
kategori 4 og/eller andre pyrotekniske 
artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

8. "person med ekspertviden": person, der 
har autorisation fra en medlemsstat til på 
medlemsstatens territorium at håndtere
og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4 
og/eller andre pyrotekniske artikler i 
kategori 2 som defineret i artikel 3.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at være en "person med ekspertviden" for at anvende kategori 3-
artikler, herunder i udstillinger. Der er imidlertid behov for en "person med ekspertviden" i 
forbindelse med sceneeffekter under andre pyrotekniske artikler i kategori 2, hvad angår 
håndtering og anvendelse.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
dette direktiv, skal af fabrikanten 
kategoriseres efter anvendelse, formål og 
risiko. Bemyndigede organer bekræfter 
kategoriseringen i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i 
henhold til artikel 9.

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
dette direktiv, skal af fabrikanten eller 
importøren kategoriseres efter risiko, 
herunder støjniveau, hvad angår 
anvendelse eller formål. Bemyndigede 
organer bekræfter kategoriseringen i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i 
henhold til artikel 9.

Begrundelse

Det bør præciseres, at risikoen hænger sammen med anvendelsen. Se betragtning 6.

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2, litra a

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav 
risiko, som er beregnet til anvendelse i 
fysisk begrænsede områder, herunder 
fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med meget 
lav risiko og ubetydelig lydpåvirkning, og
som er beregnet til anvendelse af forbrugere
i mindre, fysisk begrænsede områder, 
herunder fyrværkeri til indendørs brug i 
boliger eller offentlige bygninger, herunder 
foran tilskuere

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav 
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risiko, som er beregnet til udendørs 
anvendelse i fysisk begrænsede områder

risiko og lav lydpåvirkning, og som er 
beregnet til udendørs anvendelse af 
forbrugere i større, fysisk begrænsede 
områder, herunder foran tilskuere

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med 
mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs 
anvendelse i større, fysisk åbne områder

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med 
mellemhøj risiko, som er beregnet til 
udendørs anvendelse af forbrugere i større,
fysisk åbne områder samt til tekniske formål 
i forbindelse med signalering, landbrug 
eller lignende; disse artiklers støjniveau må 
ikke være sundhedsskadeligt.
Kategori 3 a: pyrotekniske artikler, som er 
forbundet med en mellemhøj eller høj 
risiko, og som er beregnet til anvendelse af 
personer med ekspertviden og udelukkende 
til indendørs brug* foran tilskuere, der 
befinder sig i umiddelbar nærhed..

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj 
risiko, som er beregnet til kun at blive 
anvendt af personer med ekspertviden, 
almindeligvis kendt som "fyrværkeri til 
professionel anvendelse".

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj 
risiko, som er beregnet til kun at blive 
anvendt af personer med ekspertviden, 
almindeligvis kendt som "fyrværkeri til 
professionel anvendelse". 

(Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal 
alle henvisninger til disse kategorier ændres 
i hele teksten)

Begrundelse

Der skal tages højde for pyrotekniske artikler, der anvendes på en scene.

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2, litra b, titel

b) Andre pyrotekniske artikler b) Pyrotekniske artikler til køretøjer og 
andre formål

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 3, litra a

a) indlevere varen til et bemyndiget organ 
med henblik på overensstemmelsesvurdering 
i henhold til artikel 9

a) indlevere oplysninger om og særlige 
egenskaber ved varen til et bemyndiget 
organ med henblik på 
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overensstemmelsesvurdering i henhold til 
artikel 9

Ændringsforslag 24
Artikel 5

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv, kun 
markedsføres, hvis de overholder kravene i 
dette direktiv, er CE-mærkede og 
tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse 
med overensstemmelsesvurderingen.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv, kun 
markedsføres har fri bevægelighed inden 
for Fællesskabets indre marked, hvis de 
overholder kravene i dette direktiv, er CE-
mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles 
i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
pyrotekniske artikler ikke påføres CE-
mærkningen uberettiget.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde, ikke 
påføres CE-mærkningen uberettiget.

Ændringsforslag 25
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, 
begrænse eller hindre markedsføring af 
pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde, og som 
opfylder kravene i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, 
begrænse eller hindre markedsføring og den 
frie bevægelighed af pyrotekniske artikler, 
der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, og som opfylder 
kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 2

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer 
ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, med henblik på 
at begrænse anvendelsen og/eller 
markedsføringen af kategori 2- og kategori 

Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer 
ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, med henblik på 
at begrænse anvendelsen og/eller salg af 
kategori 2- og kategori 3- fyrværkeri til 
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3- fyrværkeri. forbrugere. 

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring forevises pyrotekniske 
artikler, som ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, såfremt det ved synlig 
skiltning er klart anført, at de pågældende 
pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten 
eller dennes i Fællesskabet etablerede
repræsentant har bragt det i 
overensstemmelse med kravene. Ved 
sådanne arrangementer skal der i henhold til 
de forskrifter, den kompetente myndighed i 
medlemsstaten måtte have fastsat, træffes 
passende sikkerhedsforanstaltninger for at 
sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer, udstillinger, demonstrationer 
med henblik på markedsføring, opstillinger 
og shows forevises pyrotekniske artikler, der 
udelukkende håndteres af eksperter, selv 
om de ikke er i overensstemmelse med dette 
direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er 
klart anført, at de pågældende pyrotekniske 
artikler ikke er i overensstemmelse med 
direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, 
før fabrikanten, importøren eller en i 
Fællesskabet etableret repræsentant har 
bragt det i overensstemmelse med kravene. 
Ved sådanne arrangementer skal der i 
henhold til de forskrifter, den kompetente 
myndighed i medlemsstaten måtte have 
fastsat, træffes passende 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

Ændringsforslag 28
Artikel 6, stk. 4

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler til biler fremstillet med 
henblik på forskning, udvikling og prøvning, 
som ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det 
ved synlig skiltning er klart anført, at de 
pågældende pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler fremstillet med henblik 
på forskning, udvikling og prøvning, som 
ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det 
ved synlig skiltning er klart anført, at de 
pågældende pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves.

Begrundelse

Forskning og udvikling bør fremmes, ikke kun for så vidt angår pyrotekniske artikler til biler, 
men for alle artikler, der er omfattet af dette direktiv.



Ekstern oversættelse

AD\617633DA.doc 15/22 PE 370.230v02-00

DA

Ændringsforslag 29
Artikel 7, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 
nævnte aldersgrænser, hvor dette er 
berettiget af hensyn til den offentlige 
sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke 
aldersgrænserne for personer, der har en 
relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er 
ved at tage en sådan uddannelse.

2. Medlemsstaterne kan kun forhøje de i stk. 
1 nævnte aldersgrænser, hvor dette er 
berettiget af hensyn til den offentlige 
sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke 
aldersgrænserne for personer, der har en 
relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er 
ved at tage en sådan uddannelse.

Ændringsforslag 30
Artikel 7, stk. 3

3. Fabrikanter og distributører må ikke sælge 
eller på anden måde stille følgende 
pyrotekniske artikler til rådighed for andre 
end personer med ekspertviden:

3. Fabrikanter og distributører må ikke sælge 
eller på anden måde stille følgende 
pyrotekniske artikler til rådighed for andre 
end personer med ekspertviden:

(a) Fyrværkeri i kategori 4 (a) Fyrværkeri i kategori 4 og kategori 3 a

(b) Andre pyrotekniske artikler i kategori 2. b) Pyrotekniske artikler til køretøjer og 
andre formål i kategori 2.

Ændringsforslag 31
Artikel 8, stk. 1

1. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med de procedurer, der er fastsat i direktiv 
98/34/EF, bede de europæiske 
standardiseringsorganer udarbejde eller 
revidere standarder til støtte for dette 
direktiv.

1. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med de procedurer, der er fastsat i direktiv 
98/34/EF, bede de europæiske 
standardiseringsorganer udarbejde eller 
revidere standarder til støtte for dette 
direktiv eller tilskynde de respektive 
internationale organer til at udarbejde eller 
revidere de internationale standarder.

Begrundelse

De europæiske leverandører til automobilindustrien sælger deres produkter i hele verden. 
Derfor er de internationale ISO-standarder at foretrække for at kunne bevare 
konkurrenceevnen. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra arbejdsgruppen på 
højt plan, "CARS 21".

Ændringsforslag 32
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Artikel 8, stk. 3, afsnit 1

Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, 
der falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, for at opfylde de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i 
artikel 4, stk. 1, når de er i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
standarder, hvis referencer er offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaterne anerkender og vedtager 
de harmoniserede standarder, som er 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende. Medlemsstaterne anser 
pyrotekniske artikler, der falder ind under 
dette direktivs anvendelsesområde, for at 
opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er 
nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
standarder, hvis referencer er offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag 33
Artikel 8, stk. 4

4. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at de harmoniserede 
standarder i denne artikel ikke fuldt ud 
opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 
1, indbringer Kommissionen eller 
medlemsstaten, med angivelse af 
begrundelsen, sagen for det stående udvalg, 
der er nedsat ved direktiv 98/34/EF.
Udvalget afgiver straks udtalelse. På 
grundlag af denne udtalelse meddeler 
Kommissionen medlemsstaterne, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes med hensyn 
til standarderne og disses offentliggørelse, jf. 
stk. 2.

4. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at de harmoniserede 
standarder i denne artikel ikke fuldt ud 
opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 
1, indbringer Kommissionen eller 
medlemsstaten, med angivelse af 
begrundelsen, sagen for det stående udvalg, 
der er nedsat ved direktiv 98/34/EF.
Udvalget afgiver straks udtalelse og i alle 
tilfælde senest tre måneder efter, at sagen 
er indbragt for det stående udvalg, hvis 
dette er muligt. På grundlag af denne 
udtalelse meddeler Kommissionen 
medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der 
skal træffes med hensyn til standarderne og 
disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

Begrundelse

En situation, hvor der sættes spørgsmålstegn ved en offentliggjort standard, er ikke 
bæredygtig for industrien, som har brug for sikkerhed for at kunne fungere korrekt.

Ændringsforslag 34
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Når de pyrotekniske artikler har 
gennemgået overensstemmelsesvurderingen 

1. Når de pyrotekniske artikler har 
gennemgået overensstemmelsesvurderingen 



Ekstern oversættelse

AD\617633DA.doc 17/22 PE 370.230v02-00

DA

i henhold til artikel 9, skal fabrikanten 
anbringe CE-
overensstemmelsesmærkningen synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på de pyrotekniske artikler eller på 
en mærkeplade på disse; hvis det ikke er 
muligt at anbringe mærkningen disse steder, 
anbringes den på emballagen. Mærkepladen 
skal være udformet således, at den ikke kan 
genbruges.

i henhold til artikel 9, skal fabrikanten 
anbringe CE-
overensstemmelsesmærkningen synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på de pyrotekniske artikler eller på 
en mærkeplade på disse; hvis det ikke er 
muligt at anbringe mærkningen disse steder, 
anbringes den på beholderen eller 
emballagen. Mærkepladen skal være 
udformet således, at den ikke kan genbruges.

Ændringsforslag 35
Artikel 12, overskrift

Mærkning Mærkning af andre artikler end 
pyrotekniske artikler til biler

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere 
(bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Reglerne for mærkning af disse artikler 
bør derfor være forskellige fra reglerne for mærkning af andre pyrotekniske artikler.

Ændringsforslag 36
Artikel 12, stk. 2

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal 
som minimum indeholde oplysninger om 
navnet på fabrikanten eller dennes 
bemyndigede repræsentant, artiklens navn 
og type, minimumsaldersgrænse for 
anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, 
kategori og brugsanvisning samt 
sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant.
Mærkningen skal også indeholde oplysning 
om fareklasse i henhold til 
FN/ADRklassifikationssystemet (1.1-1.6) 
for de stoffer eller blandinger af stoffer, 
artiklen indeholder, eller tilsvarende
oplysninger om risiko 
(masseeksplosionsfare, fare for udslyngning 
af sprængstoffer, eksplosionsfare, 
brandfare).

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal 
som minimum indeholde oplysninger om 
navnet på fabrikanten, importøren eller en 
bemyndiget repræsentant, artiklens navn og 
type, kategori og brugsanvisning samt 
sikkerhedsafstand til tilskuere, hvor dette er 
relevant. Mærkningen skal indeholde 
oplysninger om risiko 
(masseeksplosionsfare, fare for udslyngning 
af sprængstoffer, eksplosionsfare, brandfare, 
støjgener), nummeret for det bemyndigede 
organ, som er ansvarligt for 
overensstemmelsesvurderingen af den 
pyrotekniske artikel. 
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Ændringsforslag 37
Artikel 12, stk. 5

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for 
fyrværkeri i kategori 4 og andre
pyrotekniske artikler i kategori 2, som 
udstilles offentligt af fabrikanten.

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for 
fyrværkeri i kategori 4, som ikke er blevet 
markedsført, og som anvendes eller 
udstilles offentligt af fabrikanten selv.

Ændringsforslag 38
Artikel 12 a (nyt)

Artikel 12a
Mærkning af pyrotekniske artikler til biler

1. Mærkningen af pyrotekniske artikler 
skal som minimum indeholde oplysninger 
om navnet på fabrikanten eller dennes 
bemyndigede repræsentant, artiklens navn 
og type.
2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel 
er plads til at opfylde mærkningskravene i 
henhold til stk. 1, angives oplysningerne på 
emballagen.

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere 
(bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Enhver leverance af artikler skal i 
henhold til direktiv 91/155/EØF ledsages af et sikkerhedsdatablad, der blandt mange andre 
oplysninger også  indeholder de oplysninger, der kræves i artikel 12 i Kommissionens forslag. 
Derfor er det ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklerne eller deres 
emballage.

Ændringsforslag 39
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske 
artikler, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, kun kan markedsføres, 
hvis de ved korrekt opbevaring og ved 
anvendelse i overensstemmelse med deres 
formål ikke frembyder nogen risiko for 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske 
artikler, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, kun kan markedsføres, 
hvis de ved korrekt opbevaring og i 
overensstemmelse med deres formål ikke 
frembyder nogen risiko for personers 
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personers sikkerhed og sundhed. sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 40
Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den […]14 de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de organer, der er 
udpeget til dette formål i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 1, og vedtager og 
offentliggør senest den […]14 de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette direktiv.
. De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en sammenligningstabel, 
som viser sammenhængen mellem de 
pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Der bør fastsættes en tidsgrænse for medlemsstaterne for udpegelse af et bemyndiget organ. I 
modsat fald ville fabrikanter ikke være i stand til fuldt ud at opfylde kravene i dette direktiv og 
dermed markedsføre deres artikler.

Ændringsforslag 41
Bilag I, punkt 1

(1) Hver pyroteknisk artikel skal med 
henblik på maksimal sikkerhed og 
pålidelighed have de præstationsegenskaber, 
som fabrikanten har specificeret over for det 
bemyndigede organ.

Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på 
maksimal sikkerhed og pålidelighed have de 
præstationsegenskaber, som fabrikanten, 
importøren eller den bemyndigede 
repræsentant har specificeret over for det 
bemyndigede organ.

Ændringsforslag 42
Bilag I, litra b

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og 
kemiske stabilitet under normale betingelser.

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og 
kemiske stabilitet og modstand under 
normale, forudsigelige miljømæssige 
forhold..
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Ændringsforslag 43
Bilag I, litra c

c) Følsomhed over for normal håndtering og 
transport.

c) Følsomhed over for normal håndtering og 
transport. Ved normal håndtering og under 
transport skal de pyrotekniske artikler 
indeholde den pyrotekniske blanding, 
medmindre andet er angivet i fabrikantens 
brugsanvisning

Ændringsforslag 44
Bilag I, litra k

k) Under transport og ved normal 
håndtering skal de pyrotekniske artikler 
indeholde den pyrotekniske blanding, 
medmindre andet er angivet i fabrikantens 
vejledning.

udgår

Ændringsforslag 45
Bilag I, kapitel A, litra a

a) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 
det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra 
eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, 
støjniveau eller lignende. Kategorien skal 
være klart angivet på etiketten.

a) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 
det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra 
anvendelse, formål, risiko, eksplosivt 
nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau 
eller lignende. Kategorien skal være klart 
angivet på etiketten.

Ændringsforslag 46
Bilag I, Kapitel C, litra c

c) Antændelsesmetoden skal klart fremgå, 
eller være angivet på etikette eller 
vejledning.

c) Antændelsesmetoden skal i givet fald
klart fremgå, eller være angivet på etiketten
eller brugsanvisningen.

Ændringsforslag 47
Bilag I, kapitel C, litra c

c) Elektriske tændingsmekanismer skal være 
beskyttet mod elektromagnetiske felter ved 

c) Elektriske tændingsmekanismer skal, 
hvor dette er relevant, være beskyttet mod 
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normale opbevarings- og 
anvendelsesbetingelser.

elektromagnetiske felter ved normale 
opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag 48
Bilag I, kapitel C, litra e

e) Oplysninger om brændtider for 
antændelseslunter skal leveres sammen 
med artiklen.

udgår
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