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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προτεινόμενη οδηγία αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας. Στα 
είδη αυτά περιλαμβάνονται αφενός τα πυροτεχνήματα και αφετέρου συστήματα συγκράτησης 
των επιβατών αυτοκινήτων (ιδίως αερόσακοι και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας). Η αγορά
ειδών πυροτεχνίας της ΕΕ εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ περίπου. Τα συστήματα συγκράτησης
των επιβατών αυτοκινήτων τοποθετούνται σε περίπου 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως 
στην ΕΕ, κάτι που αντιστοιχεί σε 80 εκατομμύρια συστήματα αερόσακων αξίας περίπου 3,5
δισ. ευρώ, και σε περίπου 90 εκατομμύρια προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, αξίας 2 δισ. ευρώ 
περίπου.

Η νομοθεσία για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας (σύστημα έγκρισης, 
περιορισμοί στον καταναλωτή, επισήμανση, κ.λπ.) καταρτίζεται επί του παρόντος σε εθνικό
επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, 
κάτι που οδηγεί σε μια κατακερματισμένη αγορά με πρόσθετο κόστος για τους παραγωγούς 
και εισαγωγείς και σε ατυχήματα που προκύπτουν λόγω κακής χρήσης ή λειτουργίας.

Στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή προτείνει την αντικατάσταση των 25 παράλληλων εθνικών
διαδικασιών έγκρισης με μία ενιαία οδηγία της ΕΕ με εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφάλειας
(βάσει της αρχής «άπαξ και δοκιμάστηκε κάπου, γίνεται παντού αποδεκτό»). Κατασκευαστές
και εισαγωγείς θα είναι υποχρεωμένοι να πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, κάτι που με τη σειρά 
του θα τους παρέχει το δικαίωμα να τοποθετούν το σήμα CE στα προϊόντα τους και να έχουν 
πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την
ποικιλομορφία των διαφόρων εθνικών διατάξεων για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
ειδών πυροτεχνίας, η πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρούν τις δικές 
τους ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα όρια ηλικίας και τη διάθεση στην αγορά και χρήση 
ορισμένων κατηγοριών ειδών πυροτεχνίας.

Εν γένει, ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για
ένα καλό παράδειγμα απορρύθμισης και απλοποίησης της νομοθεσίας. Το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο είναι πολύπλοκο και στερείται διαφάνειας, κάτι που δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό 
φόρτο για τις επιχειρήσεις και περιττό κόστος για δοκιμές (ως και 25.000 ευρώ ανά έγκριση).
Η δημιουργία ενιαίας αγοράς ειδών πυροτεχνίας θα οδηγούσε σε εξάλειψη των υφιστάμενων 
φραγμών στο εμπόριο και θα διασφάλιζε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του διότι δεν θα δημιουργηθεί μια πραγματικά 
ενιαία αγορά, λόγω των εξαιρέσεων που θεσπίστηκαν ως προς τις εθνικές ρυθμίσεις σχετικά 
με τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά των δύο κυριότερων κατηγοριών ειδών πυροτεχνίας. 
Ωστόσο, δεδομένου του υφιστάμενου πολιτικού φάσματος και των διαφορετικών εθνικών 
καταστάσεων,  ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η προτεινόμενη οδηγία αποτελεί ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και μπορούν να υποβληθούν ορισμένες τροπολογίες που 
να καθιστούν την πρόταση πιο λειτουργική και να δημιουργούν νομική βεβαιότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:



PE 370.230v02-00 4/23 AD\617633EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι διατάξεις αυτές, εφόσον ενδέχεται να 
δημιουργήσουν φραγμούς στο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο, πρέπει να 
εναρμονιστούν ώστε να επιτρέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών 
πυροτεχνίας εντός της εσωτερικής αγοράς 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών.

(2) Οι διατάξεις αυτές, εφόσον ενδέχεται να 
δημιουργήσουν φραγμούς στο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο, πρέπει να 
εναρμονιστούν ώστε να επιτρέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών 
πυροτεχνίας εντός της εσωτερικής αγοράς 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών και 
των επαγγελματιών τελικών χρηστών.

Αιτιολόγηση

Τα είδη πυροτεχνίας για επαγγελματική χρήση (κατηγορία 4) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ 
της συνολικής αγοράς ειδών πυροτεχνίας της ΕΕ και την πλειοψηφία της παραγωγής της ΕΕ σε 
είδη πυροτεχνίας. Συνεπώς, η ασφάλεια των επαγγελματιών χρηστών έχει επίσης πολύ μεγάλη 
σημασία.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Για να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα 
υψηλά επίπεδα προστασίας, τα είδη 
πυροτεχνίας πρέπει να ταξινομηθούν 
ανάλογα με το είδος χρήσης τους, ή με τον 
σκοπό και το επίπεδο του κινδύνου που 
ενέχουν. 

(5) Για να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα 
υψηλά επίπεδα προστασίας, τα είδη 
πυροτεχνίας πρέπει να ταξινομηθούν κυρίως
ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που 
ενέχουν σε σχέση με τη χρήση τους, ή με 
τον σκοπό ή με το επίπεδο του ήχου τους.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να διευκρινισθεί ποιες πτυχές καθορίζουν το επίπεδο κινδύνου για τον καταναλωτή, 
δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αναφέρεται στην εμπορία και όχι στην κατασκευή και την
αποθήκευση ειδών πυροτεχνίας.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές και 
για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την 
πείρα..

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές και 
για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την 
πείρα. Σε ό,τι αφορά τα είδη πυροτεχνίας
για αυτοκίνητα, οι απαιτήσεις επισήμανσης
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
τρέχουσες πρακτικές και το γεγονός ότι η 
βιομηχανία εξαρτημάτων για αυτοκίνητα 
πωλεί τα προϊόντα αυτά σε επαγγελματίες 
χρήστες.

Αιτιολόγηση

Τα είδη της βιομηχανίας εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλούνται σε επαγγελματίες χρήστες
(τους κατασκευαστές οχημάτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Οι παραδιδόμενες
παρτίδες των ειδών αυτών συνοδεύονται από δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με την 
οδηγία 91/155/ΕΟΚ, όπου μπορεί να βρει κανείς τα δεδομένα που απαιτούνται από το άρθρο
12 της πρότασης της Επιτροπής, καθώς και πολλά άλλα δεδομένα. Η βιομηχανία εξαρτημάτων
για αυτοκίνητα δεν θεωρούν αναγκαία την επανάληψη των στοιχείων αυτών στα είδη ή στις 
συσκευασίες τους.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η χρήση των ειδών πυροτεχνίας και 
ειδικότερα των πυροτεχνημάτων υπόκειται 
σε ιδιαίτερα διαφορετικές πολιτιστικές 
συνήθειες και παραδόσεις στα διάφορα 
κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό είναι 
αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον περιορισμό 
της χρήσης ή της πώλησης ορισμένων 
κατηγοριών πυροτεχνημάτων στο ευρύ 

(7) Η χρήση των ειδών πυροτεχνίας και 
ειδικότερα των πυροτεχνημάτων υπόκειται 
σε ιδιαίτερα διαφορετικές πολιτιστικές 
συνήθειες και παραδόσεις στα διάφορα 
κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό είναι 
αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν ειδικά εθνικά μέτρα για τον 
περιορισμό της χρήσης ή της πώλησης 
ορισμένων πυροτεχνημάτων στο ευρύ κοινό 
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κοινό για λόγους δημόσιας ασφάλειας. για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Τα φεστιβάλ και οι διαγωνισμοί 
πυροτεχνημάτων δεν επηρεάζονται από 
την παρούσα οδηγία, με εξαίρεση αυτά που 
γίνονται για εμπορική προώθηση.

Αιτιολόγηση

Σε διάφορα κράτη μέλη διοργανώνονται φεστιβάλ πυροτεχνημάτων, τα οποία αποτελούν ένα 
σημαντικό μέρος του πολιτισμού και της παράδοσής τους. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι σαφές 
ότι τα φεστιβάλ αυτά δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, αναπτύσσονται εναρμονισμένα 
πρότυπα, τα οποία αφορούν τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τις δοκιμές στις οποίες 
υποβάλλονται τα είδη αυτά. 

(11) Για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, αναπτύσσονται εναρμονισμένα 
πρότυπα, τα οποία αφορούν τον σχεδιασμό 
και τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται τα 
είδη αυτά. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν ασχολείται με θέματα κατασκευής, ούτε και τα πρότυπα.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
καταρτίζονται, εγκρίνονται και 
τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία 

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
καταρτίζονται, εγκρίνονται και 
τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία 
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μεταξύ αυτών και της Επιτροπής , και με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, 
για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών..

μεταξύ αυτών και της Επιτροπής , και με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, 
για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών..

Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία
εξαρτημάτων για αυτοκίνητα αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, τα 
πρότυπα της ΕΕ πρέπει κατά προτίμηση 
να βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ISO ή 
να εναρμονίζονται προς αυτά.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλεί τα προϊόντα της σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Προτιμώνται τα διεθνή πρότυπα ISO για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Τούτο
είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου CARS 21.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να φέρουν 
τη σήμανση CE με την οποία δηλώνεται η 
συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έτσι ώστε να μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της 
Κοινότητας.

(14) Για τη διάθεσή τους στην αγορά, τα
είδη πυροτεχνίας πρέπει να φέρουν σήμανση 
CE με την οποία να δηλώνεται η 
συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έτσι ώστε να μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της 
Κοινότητας.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Όσον αφορά την ασφάλεια κατά τη 
μεταφορά, οι κανόνες που αφορούν τη 
μεταφορά των ειδών πυροτεχνίας 
καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 
συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.

(15) Η παρούσα οδηγία δεν έχει συνέπειες 
όσον αφορά την ασφάλεια κατά τη 
μεταφορά, αφού οι κανόνες που αφορούν τη 
μεταφορά των ειδών πυροτεχνίας 
καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 
συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
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Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια κατά την κατασκευή, την αποθήκευση και το χειρισμό από 
επαγγελματίες για τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων ή τη χρήση σε θεάματα πυροτεχνημάτων, θα 
ακολουθούνται οι αντίστοιχες κοινοτικές ή εθνικές νομοθεσίες, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 4, 1η παύλα

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
από τις στρατιωτικές δυνάμεις ή την 
αστυνομία·

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη 
εμπορική χρήση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, από τις στρατιωτικές δυνάμεις, 
την αστυνομία ή τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες·

Αιτιολόγηση

Τα είδη πυροτεχνίας που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση και εξειδικευμένη χρήση θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από την οδηγία.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 4, 3η παύλα

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση σε αεροσκάφη·

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ακριβέστερο όρο. Το σκεπτικό για την εξαίρεση των αεροσκαφών από την υπό 
εξέταση οδηγία (πολύ καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα με είδη πυροτεχνίας, λόγω 
των πολύ αυστηρών συστημάτων ελέγχου) ισχύει για ολόκληρη την αεροναυπηγική βιομηχανία.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1, παράγραφος 4, 4η παύλα

- Είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών·

- Καψούλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
επικρουστικά παιχνίδια και άλλα είδη που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών·
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Αιτιολόγηση

Όπως είναι διατυπωμένη σήμερα η παρούσα οδηγία, θα εφαρμόζεται στα επικρουστικά έμβολα 
που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια τα οποία υπάγονται ήδη στην οδηγία 
για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 4, 6η παύλα

- Πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά 
φορτία που χρησιμοποιούνται σε μικρά
όπλα, σε πυροβόλα και άλλα όπλα. 

- Πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά 
φορτία που χρησιμοποιούνται σε φορητά 
πυροβόλα όπλα, σε πυροβόλα και άλλα 
όπλα. 

Αιτιολόγηση

Διασάφηση. Διεθνώς, ο όρος "πυροβόλα όπλα" είναι πιο κοινόχρηστος.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1, παράγραφος 4, παύλα 6α (νέα)

- Η αποθήκευση και μεταφορά ειδών 
πυροτεχνίας.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί διπλή νομοθεσία, πρέπει να είναι σαφές ότι η μεταφορά ειδών πυροτεχνίας 
εξαιρείται από την παρούσα οδηγία, μια και καλύπτεται επαρκώς από διεθνείς συμβάσεις και 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος
που περιέχει ουσίες ή μείγμα ουσιών που 
έχουν σχεδιαστεί για να παραγάγουν 
θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή 
συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα 
από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική 
αντίδραση, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για 
άλλους σκοπούς.

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε
μηχανισμό ή πυροτέχνημα που περιέχει 
ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για να 
παραγάγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή 
καπνό ή συνδυασμό αυτών των 
αποτελεσμάτων μέσα από εξώθερμη, 
αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση, τόσο 
για ψυχαγωγία όσο και για άλλους σκοπούς.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας 
ενός μεμονωμένου προϊόντος που 
προορίζεται για τελική χρήση, με σκοπό τη 
διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με 
πληρωμή είτε δωρεάν.

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση σε τρίτους στην αγορά της 
Κοινότητας ενός μεμονωμένου είδους 
πυροτεχνίας, με σκοπό τη διανομή ή/και τη 
χρήση του, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν.

Αιτιολόγηση

Η φράση "που προορίζεται για τελική χρήση" δημιουργεί σύγχυση στην περίπτωση των ειδών 
πυροτεχνίας για αυτοκίνητα. Επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά για ενσωμάτωση σε άλλα 
συστήματα εντός των οχημάτων (αερόσακοι, καθίσματα) και στη συνέχεια για "τελική χρήση" 
σε οχήματα προκειμένου να προστατεύουν τους επιβάτες τους. Η επίδοση των συστημάτων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών πυροτεχνίας, ελέγχονται από τις οδηγίες περί 
εγκρίσεως τύπου για την προστασία από μετωπικές, πλευρικές ή άλλες συγκρούσεις.

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 3

3. «Πυροτέχνημα» σημαίνει ένα είδος 
πυροτεχνίας που προορίζεται για 
ψυχαγωγία. 

3. «Πυροτέχνημα» σημαίνει ένα είδος 
πυροτεχνίας που προορίζεται για ψυχαγωγία
κατά τον ελεύθερο χρόνο, διαφήμιση, 
καθώς και για ειδικά σκηνικά και 
κινηματογραφικά εφέ, βάσει των σχετικών 
συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών και 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/57/ΕΚ της 
Επιτροπής1.

_________________
1 ΕΕ. L 127 της 29.4.2004, σελ. 73.

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 4

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα» 
σημαίνει τα είδη που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για 
να ενεργοποιήσουν διατάξεις ασφάλειας ή 
άλλους μηχανισμούς στα αυτοκίνητα
οχήματα.

4. «Είδος πυροτεχνίας για οχήματα» 
σημαίνει τα εξαρτήματα ενός μηχανισμού 
ασφαλείας για αυτοκίνητα που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμοποιούνται
για να ενεργοποιήσουν διατάξεις ασφάλειας 
ή άλλους μηχανισμούς στα οχήματα.
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Αιτιολόγηση

Διασάφηση του κειμένου και διαγραφή της λέξης "αυτοκίνητα", αφού τα είδη αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε μη αυτοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 8

8. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» 
σημαίνει ένα άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί 
από τα κράτη μέλη να κατέχει ή/και να 
χρησιμοποιεί στην επικράτειά τους 
πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 ή/και άλλα 
είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 2, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3.

8. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» 
σημαίνει ένα άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί 
από τα κράτη μέλη να χειρίζεται και/ή να 
χρησιμοποιεί στην επικράτειά τους 
πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 ή/και άλλα 
είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 2, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Οι χρήσεις σε θεάματα της κατηγορίας ΙΙΙ δεν απαιτεί άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, κάτι 
που είναι απαραίτητο για τη χρήση σκηνικών πυροτεχνημάτων που συμπεριλαμβάνονται στην 
κατηγορία 2 άλλων ειδών πυροτεχνίας. Το άτομο με τις εξειδικευμένες γνώσεις το θεωρούμε 
απαραίτητο για τον χειρισμό και τη χρήση.

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ταξινομούνται από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον 
σκοπό τους καθώς και το επίπεδο του 
κινδύνου. Κοινοποιημένοι οργανισμοί 
επαληθεύουν την ταξινόμηση στο πλαίσιο 
των διαδικασιών αξιολόγησης της 
πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9. 

1. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ταξινομούνται από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα σύμφωνα με το είδος χρήσης 
τους ή τον σκοπό τους καθώς και το επίπεδο 
του κινδύνου τους, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου του ήχου. Κοινοποιημένοι 
οργανισμοί επαληθεύουν την ταξινόμηση 
στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης 
της πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο κίνδυνος είναι εγγενής στη χρήση. Βλ. αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2, στοιχείο (α)



PE 370.230v02-00 12/23 AD\617633EL.doc

EL

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
πολύ χαμηλό κίνδυνο και τα οποία 
προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των 
πυροτεχνημάτων που προορίζονται για 
χρήση εντός των κατοικιών·

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο ηχητικό 
αντίκτυπο και τα οποία προορίζονται για 
χρήση από τους καταναλωτές σε μικρούς
περιορισμένους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προορίζονται για χρήση εντός των 
κατοικιών ή των δημοσίων κτηρίων και 
ενώπιον θεατών·

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους 
χώρους·

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο και χαμηλό ηχητικό 
αντίκτυπο και τα οποία προορίζονται για 
υπαίθρια χρήση από τους καταναλωτές σε
ευρείς περιορισμένους χώρους και ενώπιον 
εγγύς ευρισκομένων θεατών·

Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους·

Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για εξωτερική χρήση από τους 
καταναλωτές σε ανοικτούς χώρους, καθώς 
και για τεχνικούς σκοπούς και σκοπούς 
που αφορούν τη σήμανση, τη γεωργία και 
λοιπούς.
Το επίπεδο ήχου των ειδών αυτών δεν
πρέπει να είναι επιβλαβές για την υγεία του 
ανθρώπου·
Κατηγορία 3α: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
μέτριο ή υψηλό κίνδυνο και τα οποία 
προορίζονται για χρήση από πρόσωπα με 
εξειδικευμένες γνώσεις μόνο για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους* ενώπιον εγγύς 
ευρισκόμενων θεατών·

Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για χρήση αποκλειστικά από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως 
«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση». 

Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για χρήση αποκλειστικά από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως 
«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση». 

(* Αν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, θα 
πρέπει να προσαρμοσθούν οι αναφορές στις 
κατηγορίες αυτές σε ολόκληρο το κείμενο)

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα λεγόμενα θεατρικά πυροτεχνήματα.
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Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2, στοιχείο (β), τίτλος

β. Άλλα είδη πυροτεχνίας β. Είδη πυροτεχνίας για οχήματα και 
άλλους σκοπούς

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) να υποβάλλουν το εκάστοτε προϊόν σε 
κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος θα 
προβαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης της 
πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9·

α) να υποβάλλουν τα λεπτομερή στοιχεία 
και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 
προϊόντος σε κοινοποιημένο οργανισμό, ο 
οποίος θα προβαίνει σε διαδικασία 
αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9·

Τροπολογία 24
Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον 
εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, φέρουν τη σήμανση 
CE και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
που συνδέονται με την αξιολόγηση της 
πιστότητας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της 
εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας, μόνον 
εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, φέρουν τη σήμανση 
CE και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
που συνδέονται με την αξιολόγηση της 
πιστότητας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας δεν φέρουν καταχρηστικά τη 
σήμανση CE.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν 
φέρουν καταχρηστικά τη σήμανση CE.

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας τα οποία 

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και τα οποία ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

ειδών πυροτεχνίας τα οποία εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και 
τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας 
και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της 
χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό
των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 και 
3.

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας 
και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της 
χρήσης ή/και της πώλησης στους 
καταναλωτές των πυροτεχνημάτων των 
κατηγοριών 2 και 3.

Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, τα 
κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την παρουσίαση 
ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με 
την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα 
δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και 
τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση 
μέχρις ότου συμμορφωθούν από τον 
κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος 
στην Κοινότητα. Στη διάρκεια τέτοιων 
εκδηλώσεων, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα 
ασφάλειας σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παρευρισκομένων.

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς,
καθώς και στα θεάματα, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν την παρουσίαση ειδών 
πυροτεχνίας που αποτελούν αντικείμενο 
χειρισμού από άτομα με εξειδικευμένες 
γνώσεις, έστω και αν δεν συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με 
την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα 
δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και 
τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση 
μέχρις ότου συμμορφωθούν από τον 
κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Στη 
διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, λαμβάνονται 
τα δέοντα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις 
τυχόν απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την 
αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια 
των παρευρισκομένων.
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Τροπολογία 28
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα που 
προορίζονται για σκοπούς έρευνας, 
ανάπτυξης και δοκιμών όταν αυτά δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη 
συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά 
τους για πώληση.

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας που προορίζονται για 
σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών 
όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με την 
προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα δηλώνει 
σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη 
διαθεσιμότητά τους για πώληση.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η ανάπτυξη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, αλλά όχι μόνο για τα είδη πυροτεχνίας 
για τα αυτοκίνητα, αλλά για όλα τα είδη που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 29
Άρθρο 7, παράγραφος 2 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα 
όρια ηλικίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 όταν αυτό δικαιολογείται 
λόγω δημόσιας ασφάλειας. Επίσης, τα κράτη 
μέλη μπορούν να μειώσουν τα όρια ηλικίας 
για τα άτομα που έχουν υποβληθεί ή που 
υποβάλλονται σε σχετική επαγγελματική 
κατάρτιση.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα 
όρια ηλικίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μόνο όταν αυτό δικαιολογείται 
λόγω δημόσιας ασφάλειας. Επίσης, τα κράτη 
μέλη μπορούν να μειώσουν τα όρια ηλικίας 
για τα άτομα που έχουν υποβληθεί ή που 
υποβάλλονται σε σχετική επαγγελματική 
κατάρτιση.

Τροπολογία 30
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν 
πωλούν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας, παρά μόνον 
σε άτομα με εξειδικευμένες σχετικές 
γνώσεις:

3. Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν 
πωλούν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας, παρά μόνον 
σε άτομα με εξειδικευμένες σχετικές 
γνώσεις:

(α) Πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4, (α) Πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 και 
της κατηγορίας 3α, 

(β) Άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 
2.

(β) Είδη πυροτεχνίας για οχήματα και 
άλλους σκοπούς, της κατηγορίας 2.
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Τροπολογία 31
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ, να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ή 
να αναθεωρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
στα οποία βασίζεται η παρούσα οδηγία.

1. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ, να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ή 
να αναθεωρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
στα οποία βασίζεται η παρούσα οδηγία ή να 
ενθαρρύνει τους αντίστοιχους διεθνείς 
οργανισμούς να καταρτίσουν ή να 
αναθεωρήσουν τα διεθνή πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλεί τα προϊόντα της σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Προτιμώνται τα διεθνή πρότυπα ISO για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Τούτο
είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου CARS 21.

Τροπολογία 32
Άρθρο 8, παράγραφος 3, εδάφιο 1

Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και 
συμμορφώνονται με τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμμορφώνονται με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και 
υιοθετούν τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη θεωρούν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και 
συμμορφώνονται με τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμμορφώνονται με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία 33
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 

4. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
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άρθρο 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσφεύγει 
στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους 
λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί 
αμελλητί. Βάσει της γνώμης της επιτροπής, 
η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα και 
τη δημοσίευση που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

άρθρο 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσφεύγει 
στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους 
λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί 
αμελλητί, και πάντως εντός 3 μηνών μετά 
την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον της 
διαρκούς επιτροπής, αν αυτό είναι εφικτό. 
Βάσει της γνώμης της επιτροπής, η 
Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα και 
τη δημοσίευση που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Μια κατάσταση στην οποία ένα δημοσιευθέν πρότυπο αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης δεν 
είναι βιώσιμη για τη βιομηχανία, η οποία χρειάζεται βεβαιότητα για να εργάζεται σωστά.

Τροπολογία 34
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9, οι κατασκευαστές επιθέτουν τη 
σήμανση CE, με τρόπο ώστε να είναι ορατή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη, πάνω στα ίδια 
τα είδη πυροτεχνίας ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που 
είναι επικολλημένο σε αυτό ή, ως τελευταία 
λύση, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι δύο πρώτες μέθοδοι, στη συσκευασία. Το 
πινακίδιο αναγνώρισης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο με τρόπο που να καθιστά 
αδύνατη την επαναχρησιμοποίησή του.

1. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9, οι κατασκευαστές επιθέτουν τη 
σήμανση CE, με τρόπο ώστε να είναι ορατή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη, πάνω στα ίδια 
τα είδη πυροτεχνίας ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που 
είναι επικολλημένο σε αυτό ή, ως τελευταία 
λύση, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι δύο πρώτες μέθοδοι, στο δοχείο ή στη 
συσκευασία. Το πινακίδιο αναγνώρισης 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που 
να καθιστά αδύνατη την 
επαναχρησιμοποίησή του.

Τροπολογία 35
Άρθρο 12, Τίτλος

Επισήμανση Επισήμανση των ειδών που δεν 
εντάσσονται στα είδη πυροτεχνίας για τα 

αυτοκίνητα
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Αιτιολόγηση

Τα είδη της βιομηχανίας εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλούνται σε επαγγελματίες χρήστες
(τους κατασκευαστές οχημάτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Συνεπώς, οι κανόνες 
για την επισήμανσή τους θα πρέπει να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν για τα άλλα είδη 
πυροτεχνίας.

Τροπολογία 36
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του, την ονομασία και τον 
τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια 
ηλικίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία 
και τις οδηγίες χρήσης και, κατά περίπτωση, 
την απόσταση ασφάλειας. Η επισήμανση 
αναφέρει επίσης την 
κατηγορία/υποκατηγορία (1.1-1.6) της 
ουσίας ή του μείγματος ουσιών που
περιέχει το προϊόν σύμφωνα με τον 
σύστημα ταξινόμησης για τις Διεθνείς 
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (UN/ADR) ή παρόμοιες
πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα 
(κίνδυνος μαζικής έκρηξης, κίνδυνος 
εκτόξευσης, κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος 
πυρκαγιάς).

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του 
κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την 
ονομασία και τον τύπο του προϊόντος, τη 
σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης 
και, κατά περίπτωση, την απόσταση 
ασφάλειας για τους θεατές. Η επισήμανση 
παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την 
επικινδυνότητα (κίνδυνος έκρηξης κατά 
μάζα, κίνδυνος εκτόξευσης, κίνδυνος 
έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηχητικός 
κίνδυνος) και τον αριθμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού που είναι 
αρμόδιος για την αξιολόγηση της 
πιστότητας του είδους πυροτεχνίας.

Τροπολογία 37
Άρθρο 12, παράγραφος 5

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται στα πυροτεχνήματα της 
κατηγορίας 4 και σε άλλα είδη πυροτεχνίας 
της κατηγορίας 2 τα οποία επιδεικνύονται
δημοσίως από τον κατασκευαστή.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται στα πυροτεχνήματα της 
κατηγορίας 4 που δεν έχουν διατεθεί στην 
αγορά και τα οποία ο ίδιος ο
κατασκευαστής χρησιμοποιεί ή επιδεικνύει
δημοσίως.

Τροπολογία 38
Άρθρο 12α (νέο)
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Άρθρο 12α
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα 

αυτοκίνητα
1. Στην επισήμανση των ειδών
πυροτεχνίας αναφέρονται τουλάχιστον το
όνομα του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η 
ονομασία και ο τύπος του είδους.
2. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει
αρκετό χώρο προκειμένου να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, τα σχετικά στοιχεία 
αναγράφονται στη συσκευασία.

Αιτιολόγηση

Τα είδη της βιομηχανίας εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλούνται σε επαγγελματίες χρήστες
(τους κατασκευαστές οχημάτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Οι παραδιδόμενες
παρτίδες των ειδών αυτών συνοδεύονται από δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με την 
οδηγία 91/155/ΕΟΚ, όπου μπορεί να βρει κανείς τα δεδομένα που απαιτούνται από το άρθρο
12 της πρότασης της Επιτροπής, καθώς και άλλα δεδομένα. Συνεπώς, δεν θεωρείται αναγκαία η 
επανάληψη των στοιχείων αυτών στα είδη ή στις συσκευασίες τους.

Τροπολογία 39
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
εάν, όταν αποθηκεύονται σωστά και 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο 
εάν, όταν αποθηκεύονται σωστά και
σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων.

Τροπολογία 40
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις […], τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τους οργανισμούς που 
ορίζουν σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1, και θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις […], τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
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λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τεθεί ένα χρονικό όριο στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τον ορισμό κοινοποιημένου 
οργανισμού, ειδάλλως οι κατασκευαστές δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, κατά συνέπεια, να διαθέσουν τα είδη τους στην αγορά. 

Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, σημείο 1

1) Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που 
προσδιορίζει ο κατασκευαστής στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
και αξιοπιστία.

1) Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που 
προσδιορίζει ο κατασκευαστής, ο 
εισαγωγέας ή εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, στοιχείο (β)

β) Η φυσική και χημική σταθερότητα του 
είδους πυροτεχνίας σε όλες τις 
φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.

β) Η φυσική και χημική σταθερότητα και 
αντοχή του είδους πυροτεχνίας σε όλες τις 
φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, στοιχείο (γ)

γ) Ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο 
χειρισμό και μεταφορά.

γ) Ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο 
χειρισμό και μεταφορά. Κατά την κανονική
μεταφορά και χειρισμό, αν δεν ορίζεται
άλλως στις οδηγίες του κατασκευαστή, τα 
είδη πυροτεχνίας θα πρέπει να περιέχουν 
την πυροτεχνική σύνθεση.
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Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, στοιχείο (ια)

ια) Κατά τη μεταφορά και τον κανονικό 
χειρισμό, τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να 
περιέχουν τα πυροτεχνικά συστατικά τους, 
εκτός εάν ορίζεται αλλιώς στις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Α, στοιχείο (α)

α) Ο κατασκευαστής κατανέμει τα 
πυροτεχνήματα σε διάφορες κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ανάλογα με την 
καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, 
τις αποστάσεις ασφάλειας, το επίπεδο 
θορύβου ή ανάλογα κριτήρια. Η κατηγορία 
αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.

α) Ο κατασκευαστής κατανέμει τα 
πυροτεχνήματα σε διάφορες κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ανάλογα με τη 
χρήση, το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, το επίπεδο κινδύνου, την 
καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, 
τις αποστάσεις ασφάλειας, το επίπεδο 
θορύβου ή ανάλογα κριτήρια. Η κατηγορία 
αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Α, στοιχείο (γ)

γ) Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι 
εμφανής ή να προσδιορίζεται στην 
επισήμανση ή μαζί με τις οδηγίες.

γ) Όταν απαιτείται κάτι τέτοιο, η μέθοδος 
ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να 
προσδιορίζεται στην επισήμανση ή μαζί με 
τις οδηγίες.

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Γ, στοιχείο (γ)

γ) Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να 
προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες 
αποθήκευσης και χρήσης.

γ) Ενδεχομένως, οι ηλεκτρικοί 
αναφλεκτήρες πρέπει να προστατεύονται 
από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές, 
προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και 
χρήσης.

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Γ, στοιχείο (ε)
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ε) Οι παράμετροι που αφορούν το χρόνο 
καύσης των ασφαλειών πρέπει να 
παρέχονται μαζί με το προϊόν. 

διαγράφεται
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