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LÜHISELGITUS

Käesolev direktiivi ettepanek käsitleb pürotehniliste toodete turuletoomist ja kasutamist.
Nendeks toodeteks on ühest küljest ilutulestikud ja teisest küljest sõidukites kasutatavad 
sõitjate turvasüsteemid (peamiselt õhkpadjad ja ohutusrihmade eelpingutid). ELi 
ilutulestikuturu maht ulatub hinnanguliselt umbes 1,5 miljardi euroni. Reisijaid kaitsvaid 
süsteeme paigaldatakse ELis igal aastal umbes 20 miljonisse sõidukisse, mis teeb kokku 
umbes 80 miljonit õhkpadja süsteemi koguväärtusega umbes 3,5 miljardit eurot ning umbes 
90 miljonit ohutusrihmade eelpingutit koguväärtusega umbes 2 miljardit eurot.

Pürotehnika turustamist ja kasutamist reguleerivaid seadusi (heakskiitmissüsteem, tarbijatele 
seatav piirang, märgistamine jne) töötatakse praegu kõigis ELi liikmesriikides välja ilma 
katsetulemusi vastastikku tunnustamata, mis viib turu killustumiseni ning toob tootjatele ja 
maaletoojatele kaasa lisakulutused ning väärkasutusest ja tõrgetest tingitud õnnetused.

Käesolevas ettepanekus teeb komisjon ettepaneku asendada 25 paralleelset siseriiklikku 
heakskiitmismenetlust ühes ELi direktiivis sisalduvate ühtlustatud ohutusnõuetega (lähtudes 
põhimõttest “mis on kord katsetatud, on aktsepteeritud kõikjal”). Tootjad ja maaletoojad on 
kohustatud neid nõudeid järgima, mis omakorda annab neile õiguse varustada tooted 
märgisega CE ning avab neile täieliku juurdepääsu kogu siseturule. Samas, arvestades 
ilutulestike turustamist ja kasutamist reguleerivate mitmesuguste siseriiklike eeskirjade 
arvukust, jätab ettepanek liikmesriikidele võimaluse säilitada oma siseriiklikud eeskirjad 
vanuse alampiiri ning teatud liiki ilutulestike turustamise ja kasutamise kohta.

Üldiselt Teie koostaja tervitab komisjoni ettepanekut. See on hea näide seaduste 
deregulatsioonist ja lihtsustamisest. Praegune õiguslik raamistik on keeruline ning sel puudub 
läbipaistvus, mis toob ettevõtjatele kaasa märkimisväärsed halduskulud ja mittevajalikud 
katsetamiskulud (ulatudes kuni 25 000 euroni heakskiitmise kohta). Luues pürotehnilistele 
toodetele ühtse turu, on võimalik kõrvaldada olemasolevad kaubandustõkked ja tagada 
tarbijakaitse kõrge tase.

Teie koostaja kahetseb asjaolu, et tõeliselt ühtset turgu pole võimalik saavutada kahe peamise 
ilutulestikuliigi turuletoomise ja kasutamise siseriiklike eeskirjade suhtes tehtud eranditele.
Kuid arvestades praegust poliitilist spektrit ja erinevaid siseriiklikke olukordi, usub Teie 
koostaja siiski, et direktiivi ettepanek on samm õiges suunas. Sellest hoolimata võiks teha 
mõne muudatuse, et muuta ettepanek paremini toimivaks ning suurendada õiguskindlust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Kuna need õigusnormid võivad 
ühenduses tekitada kaubandustõkkeid, tuleb 
need ühtlustada, et kindlustada 
pürotehniliste toodete vaba liikumine 
siseturul ning tagada samal ajal inimeste 
tervise kaitse ja tarbijate ohutuse kõrge tase.

(2) Kuna need õigusnormid võivad 
ühenduses tekitada kaubandustõkkeid, tuleb 
need ühtlustada, et kindlustada 
pürotehniliste toodete vaba liikumine 
siseturul ning tagada samal ajal inimeste 
tervise kaitse ja tarbijate ning 
professionaalsete lõppkasutajate ohutuse 
kõrge tase.

Selgitus

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud ilutulestikud (4. kategooria) moodustavad 
umbkaudu poole ELi ilutulestike koguturust ja suurema osa ELi ilutulestike tootmisest. 
Seetõttu on ka professionaalsete kasutajate ohutus äärmiselt tähtis.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

(5) Kõrgetasemelise kaitse nõuetekohaseks 
tagamiseks peaksid pürotehnilised tooted 
olema liigitatud kasutusliigi, otstarbe ja 
ohutaseme järgi.

(5) Kõrgetasemelise kaitse nõuetekohaseks 
tagamiseks peaksid pürotehnilised tooted 
olema liigitatud peamiselt ohutaseme järgi 
kasutusliigi, otstarbe ja helitaseme mõttes.

Selgitus

Vaja on määratleda aspektid, mis määravad kindlaks ohutaseme tarbijate jaoks, kuna 
direktiiv viitab pigem pürotehniliste toodete turuletoomisele kui tootmisele või ladustamisele.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6

(6) Seoses pürotehniliste toodete 
kasutamisest tuleneva ohuga on asjakohane 
kehtestada nende tarbijatele müümise ja 

(6) Seoses pürotehniliste toodete 
kasutamisest tuleneva ohuga on asjakohane 
kehtestada nende tarbijatele müümise ja 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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kasutamise puhul vanusepiirangud ning 
tagada nende ohutuks kasutamiseks piisava 
ja asjakohase teabe kandmine märgistele, et 
kaitsta inimeste tervist ja ohutust ning 
keskkonda.  Sätestada tuleks teatavate 
pürotehniliste toodete kättesaadavaks 
tegemine üksnes vajalikke teadmisi, oskusi 
ja kogemusi omavatele volitatud 
spetsialistidele. 

kasutamise puhul vanusepiirangud ning 
tagada nende ohutuks kasutamiseks piisava 
ja asjakohase teabe kandmine märgistele, et 
kaitsta inimeste tervist ja ohutust ning 
keskkonda.  Sätestada tuleks teatavate 
pürotehniliste toodete kättesaadavaks 
tegemine üksnes vajalikke teadmisi, oskusi 
ja kogemusi omavatele volitatud 
spetsialistidele.  Autotööstuse pürotehniliste 
toodete osas peaksid märgistamise nõuded 
võtma arvesse käesoleva aja tavasid ja 
asjaolu, et autovaruosade tööstus müüb 
neid tooteid professionaalsetele 
kasutajatele.

Selgitus

Autovaruosade tööstuse tooteid müüakse professionaalsetele kasutajatele (sõidukite tootjad ja 
nende volitatud töökojad). Direktiivi 91/155/EMÜ kohaselt käivad toodete tarnepartiidega 
kaasas ohutuskaardid, kuhu on kantud komisjoni ettepaneku artiklis nr 12 nõutud andmed ja 
palju teisi andmeid. Autovaruosade tööstuses ei nähta vajadust neid andmeid toodetel või 
pakenditel korrata.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 7

(7) Pürotehnika ning eriti ilutulestike 
kasutamistavad ja -traditsioonid on 
liikmesriigiti väga erinevad.  Seepärast tuleb 
elanikkonna turvalisuse ja ohutuse huvides 
lubada liikmesriikidel võtta siseriiklikke 
meetmeid teatavat liiki ilutulestike 
üldkasutatavuse või elanikkonnale müümise 
piiramiseks.

(7) Pürotehnika ning eriti ilutulestike 
kasutamistavad ja -traditsioonid on 
liikmesriigiti väga erinevad.  Seepärast tuleb 
elanikkonna turvalisuse ja ohutuse huvides 
lubada liikmesriikidel võtta 
kindlaksmääratud siseriiklikke meetmeid 
teatavate ilutulestike üldkasutatavuse või 
elanikkonnale müümise piiramiseks.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Käesolev direktiiv ei reguleeri 
ilutulestike festivale ega võistlusi, välja 
arvatud need, mida korraldatakse 
turunduslikel eesmärkidel. 

Selgitus

Erinevates liikmesriikides korraldatakse ilutulestike festivale, mis on nende kultuuri ja 
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traditsioonide oluline osa. Seetõttu peaks olema selge, et käesolev direktiiv neid festivale ei 
mõjuta.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 11

(11) Peamistele ohutusnõuetele vastavuse 
tõendamise protsessi lihtsustamiseks 
töötatakse välja selliste toodete 
kavandamise, tootmise ja katsetamise 
ühtlustatud standardid.

(11) Peamistele ohutusnõuetele vastavuse 
tõendamise protsessi lihtsustamiseks 
töötatakse välja selliste toodete kavandamise 
ja katsetamise ühtlustatud standardid.

Selgitus

Direktiiv ega standardid ei puuduta tootmisega seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 12

(12) Euroopa Standardikomitee (CEN), 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardiinstituut 
(ETSI) koostavad, võtavad vastu ja 
muudavad Euroopa ühtlustatud standardeid.  
Need organisatsioonid on tunnistatud 
pädevaks vastu võtma ühtlustatud 
standardeid, mida nad koostavad vastavalt 
oma organisatsioonide ja komisjoni vahelise 
koostöö suunistele, ning menetluse kohaselt, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 
98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord. 

(12) Euroopa Standardikomitee (CEN), 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardiinstituut 
(ETSI) koostavad, võtavad vastu ja 
muudavad Euroopa ühtlustatud standardeid.  
Need organisatsioonid on tunnistatud 
pädevaks vastu võtma ühtlustatud 
standardeid, mida nad koostavad vastavalt 
oma organisatsioonide ja komisjoni vahelise 
koostöö suunistele, ning menetluse kohaselt, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 
98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord. 

Võttes arvesse asjaolu, et Euroopa 
autovaruosade tööstus on tegev kogu 
maailmas, peaksid ELi standardid 
eelistatavalt põhinema rahvusvahelistel 
ISO standarditel või olema nendega 
ühtlustatud.

Selgitus

Euroopa autovaruosade tööstus müüb oma toodangut kogu maailmas. Konkurentsivõime 
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säilitamiseks eelistatakse ISO rahvusvahelisi standardeid. See on kooskõlas kõrgetasemelise 
töörühma CARS 21 soovitustega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 14

(14) Selleks et pürotehnilised tooted saaksid 
ühenduses vabalt liikuda, peavad need 
kandma CE-vastavusmärgist, mis näitab 
nende vastavust käesoleva direktiivi sätetele.

(14) Selleks et pürotehnilisi tooteid saaks 
turule tuua, peavad need kandma CE-
vastavusmärgist, mis näitab nende vastavust 
käesoleva direktiivi sätetele.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 15

(15) Transpordi ohutuse osas on
pürotehniliste toodete transpordi eeskirjad 
sätestatud rahvusvahelistes konventsioonides 
ja lepingutes, sealhulgas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni soovitustes ohtlike kaupade 
transpordi kohta.

(15) Käesolev direktiiv ei kehti transpordi
ohutuse suhtes, kuna pürotehniliste toodete 
transpordi eeskirjad on sätestatud 
rahvusvahelistes konventsioonides ja 
lepingutes, sealhulgas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni soovitustes ohtlike kaupade 
transpordi kohta.

Selgitus

Asjaomased, vastavalt kas ühenduse või riiklikud õigusaktid kehtivad professionaalide poolt 
autotööstuse või pürotehniliste toodete tootmise, ladustamise ja käitlemise ohutuse tagamise 
või avalikkusele esitlemise suhtes edasi.

Muudatusettepanek 10
Artikli 1 lõike 4 taane 1

– pürotehniliste toode suhtes, mille 
kasutajaks on siseriikliku õigusaktide 
kohaselt relvajõud või politsei;

– mitteäriliseks otstarbeks mõeldud 
pürotehniliste toodete suhtes, mille 
kasutajaks on siseriiklike õigusaktide 
kohaselt relvajõud, politsei või 
päästeteenistus;

Selgitus

Väljaõppeks ning erikasutuseks mõeldud ilutulestikud tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja arvata.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 1 lõike 4 taane 3

- õhusõidukites kasutamiseks ettenähtud 
pürotehniliste toodete suhtes;

- lennundustööstuses kasutamiseks 
ettenähtud pürotehniliste toodete suhtes;

Selgitus

See mõiste on täpsem. Õhusõidukite käesolevast direktiivist väljajätmise mõte (väga hea 
pürotehniliste toodetega toimunud õnnetuste registreerimine tänu väga rangetele 
kontrollisüsteemidele) on kohaldatav kogu lennundustööstusele.

Muudatusettepanek 12
Artikli 1 lõike 4 taane 4

– nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 
88/378/EMÜ (mänguasjade ohutust 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) reguleerimisalasse 
kuuluvate pürotehniliste toodete suhtes;

– nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 
88/378/EMÜ (mänguasjade ohutust 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) reguleerimisalasse 
kuuluvate mänguasjade jaoks mõeldud 
löökkapslite ja teiste toodete suhtes;

Selgitus

Praeguses sõnastuses kehtiks direktiiv nende löökkapslite suhtes, mis on mõeldud 
mänguasjade jaoks, mille suhtes juba kehtib mänguasjade ohutust käsitlev direktiiv.

Muudatusettepanek 13
Artikli 1 lõike 4 taane 6

– laskemoona suhtes, see tähendab 
väikerelvades, suurtükiväerelvades ja 
muudes tulirelvades kasutatavate lendkehade 
ja paiskelaengute suhtes.

– laskemoona suhtes, see tähendab 
kantavates tulirelvades, suurtükiväerelvades 
ja muudes tulirelvades kasutatavate 
lendkehade ja paiskelaengute suhtes.

Selgitus

Selgitamine. Rahvusvaheliselt on tuntum mõiste „kantavad tulirelvad“.

Muudatusettepanek 14
Artikli 1 lõike 4 taane 6 a (uus)

- pürotehniliste toodete ladustamine ja 
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transport.

Selgitus

Topelt õigusloome vältimiseks peaks olema selge, et käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
pürotehniliste toodete transporti, kuna see on piisavalt sätestatud rahvusvahelistes 
konventsioonides ja lepingutes, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni soovitustes 
ohtlike kaupade transpordi kohta.

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõige 1

1. Pürotehniline toode − iga toode, mis 
sisaldab ainet või ainete segu, mis on 
mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi või 
suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni 
saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise 
keemilise reaktsiooni abil nii 
meelelahutuslikul kui muul eesmärgil.

1. Pürotehniline toode − iga seade või segu, 
mis sisaldab ainet, mis on mõeldud 
kuumuse, valguse, heli, gaasi või suitsu või 
nende nähtuste kombinatsiooni saamiseks 
mitteplahvatusliku eksotermilise keemilise 
reaktsiooni abil nii meelelahutuslikul kui 
muul eesmärgil.

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 lõige 2

2. Turuletoomine − lõppkasutamiseks 
mõeldud üksiktoote ühenduse turul 
esmakordselt tasu eest või tasuta 
kättesaadavaks tegemine selle levitamiseks 
ja/või kasutamiseks.

2. Turuletoomine − pürotehnilise üksiktoote 
ühenduse turul kolmandatele pooltele 
esmakordselt tasu eest või tasuta 
kättesaadavaks tegemine selle levitamiseks 
ja/või kasutamiseks.

Selgitus

Terminid nagu „lõppkasutamiseks mõeldud“ on autotööstuse pürotehniliste toodete puhul 
segadusttekitavad. Neid tuuakse käesoleval ajal turule teistesse sõidukisüsteemidesse 
lisamiseks (nt turvapatjade moodulid, istmed jne) ja seejärel „lõppkasutamiseks“ sõidukites, 
et kaitsta sõidukis olevaid isikuid. Nende süsteemide, sealhulgas toodete, toimivust 
kontrollitakse tüübikinnituse direktiividega laupkokkupõrke ja külgkokkupõrke ärahoidmise 
kohta.

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 lõige 3

3. Ilutulestik − meelelahutusliku otstarbega 
pürotehnilised tooted. 

3. Ilutulestik − meelelahutusliku otstarbega 
pürotehnilised tooted kasutamiseks hobi 
korras, reklaamiks ning teatri ja filmi 
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eriefektide jaoks vastavalt asjaomastele 
ÜRO soovitustele ning komisjoni direktiivi 
2004/57/EC¹ raames.
-------------
1 ELT L 127, 29.4.2004, lk 73.

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 lõige 4

4. Autotööstuse pürotehniline toode − 
mootorsõidukite ohutus- või muid seadmeid 
aktiveerivad tooted, mis sisaldavad 
pürotehnilisi aineid.

4. Sõidukitele mõeldud pürotehniline toode 
− autotööstuse ohutusseadmete osad, mis 
sisaldavad pürotehnilisi aineid ja mida 
kasutatakse sõidukite ohutus- või muude
seadmete aktiveerimiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab teksti ja jätab välja sõna „mootor“, kuna antud tooteid võidakse 
lisaks mootorsõidukitele kasutada ka teistes sõidukites.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõige 8

8. Spetsialisti teadmistega isik − isik, keda 
liikmesriik on volitanud asjaomase 
liikmesriigi territooriumil oma valduses 
hoidma ja/või kasutama 4. kategooria 
ilutulestikku ja/või 2. kategooria muid 
pürotehnilisi tooteid, mille määratlused on 
esitatud artiklis 3.

8. Spetsialisti teadmistega isik − isik, keda 
liikmesriik on volitanud asjaomase 
liikmesriigi territooriumil käitlema ja/või 
kasutama 4. kategooria ilutulestikku ja/või 2. 
kategooria muid pürotehnilisi tooteid, mille 
määratlused on esitatud artiklis 3.

Selgitus

Ei pea olema „spetsialisti teadmistega isik“, et kasutada 3. kategooria tooteid, sealhulgas 
avalikkusele esitlemise korral.   Kuid „spetsialisti teadmistega isik“ on nõutav nende lavaliste 
efektide korral, nagu on ette nähtud teiste 2. kategooria pürotehniliste toodete puhul nii 
käitlemise kui kasutamise osas.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

1. Tootja jaotab käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvad pürotehnilised 

1. Tootja või importija jaotab käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
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tooted kategooriatesse nende kasutusviisi, 
otstarbe ja ohutaseme järgi. Teavitatud 
asutused kinnitavad kategooriad vastavalt 
artiklile 9 vastavushindamismenetluse osana.

pürotehnilised tooted vastavalt nende 
kasutusviisile ja otstarbele kategooriatesse 
ohutaseme, sealhulgas helitaseme järgi. 
Teavitatud asutused kinnitavad kategooriad 
vastavalt artiklile 9 
vastavushindamismenetluse osana.

Selgitus

Täpsustada tuleks, et ohud on seotud kasutamisega. Vt põhjendust 6.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkt a

1. kategooria: väga madala ohutasemega 
ilutulestikud, mis on ette nähtud 
kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud 
elamute siseruumides kasutatavad
ilutulestikud;

1. kategooria: väga madala ohutaseme ja 
minimaalse heliefektiga ilutulestikud, mis 
on tarbijatele ette nähtud kasutamiseks 
väikesel piiratud alal, kaasa arvatud elamute 
või avalikes siseruumides, sealhulgas 
pealtvaatajate ees;

2. kategooria: madala ohutasemega 
ilutulestikud, mis on ette nähtud 
kasutamiseks väljas piiratud alal;

2. kategooria: madala ohutaseme ja väikese 
heliefektiga ilutulestikud, mis on tarbijatele 
ette nähtud kasutamiseks väljas suurel 
piiratud alal, sealhulgas pealtvaatajate ees;

3. kategooria: keskmise ohutasemega 
ilutulestikud, mis on ette nähtud 
kasutamiseks väljas suurel avatud alal;

3. kategooria: keskmise ohutasemega 
ilutulestikud, mis on tarbijatele ette nähtud 
kasutamiseks väljas suurel avatud alal, kuid 
ka tehnilisel otstarbel signaalimiseks, 
põllumajanduses või sarnasel otstarbel; 
Nende toodete helitase ei tohiks inimeste 
tervist ohustada.
Kategooria 3a: keskmise või kõrge 
ohutasemega pürotehnilised tooted, mida 
võivad kasutada vaid eriteadmistega isikud 
siseruumes* lähedalasuvate pealtvaatajate 
ees.

4. kategooria: kõrge ohutasemega 
ilutulestikud, mida võivad kasutada üksnes 
erialaste teadmistega isikud ning mida 
tavaliselt nimetatakse „professionaalseks 
kasutamiseks ettenähtud ilutulestikeks“. 

4. kategooria: kõrge ohutasemega 
ilutulestikud, mida võivad kasutada üksnes 
erialaste teadmistega isikud ning mida 
tavaliselt nimetatakse „professionaalseks 
kasutamiseks ettenähtud ilutulestikeks“. 

(Kui käesolev muudatusettepanek võetakse 
vastu, siis tuleb viiteid nendele 
kategooriatele muuta kogu teksti ulatuses)
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Selgitus

Arvestada tuleb laval kasutamiseks mõeldud pürotehnikaga.

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 lõike 1 teise alalõigu punkt b, pealkiri

b) muud pürotehnilised tooted b) sõidukitele ja muuks otstarbeks mõeldud
pürotehnilised tooted

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõike 3 punkt a

(a) esitama toote teavitatud asutusele, kes 
viib läbi artikli 9 kohase 
vastavushindamismenetluse;

(a) esitama toote üksikasjad ja omadused
teavitatud asutusele, kes viib läbi artikli 9 
kohase vastavushindamismenetluse;

Muudatusettepanek 24
Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed selle tagamiseks, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
pürotehniliste toodete turuletoomine oleks 
võimalik üksnes siis, kui nende puhul on 
järgitud käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustusi, kui nendel on CE-vastavusmärgis 
ning kui nende puhul on järgitud 
vastavushindamisega seotud kohustusi.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed selle tagamiseks, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
pürotehniliste toodete turuletoomine ja vaba 
liikumine ühenduse siseturul oleks 
võimalik üksnes siis, kui nende puhul on 
järgitud käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustusi, kui nendel on CE-vastavusmärgis 
ning kui nende puhul on järgitud 
vastavushindamisega seotud kohustusi.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed selle tagamiseks, et pürotehnilised 
tooted ei kannaks põhjendamatult CE-
vastavusmärgist.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed selle tagamiseks, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
pürotehnilised tooted ei kannaks 
põhjendamatult CE-vastavusmärgist.

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate ning selle nõuetele vastavate 

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate ning selle nõuetele vastavate 
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pürotehniliste toodete turuletoomist. pürotehniliste toodete turuletoomist ega 
vaba liikumist.

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõige 2

2. Ka ei välista käesoleva direktiivi sätted 
meetmeid, mida liikmesriigid avaliku 
julgeoleku või ohutuse huvides 2. ja 3. 
kategooria ilutulestike kasutamise ja/või 
elanikkonnale müümise piiramiseks 
võtavad.

2. Ka ei välista käesoleva direktiivi sätted 
meetmeid, mida liikmesriigid avaliku 
julgeoleku või ohutuse huvides 2. ja 3. 
kategooria ilutulestike kasutamise ja/või 
tarbijatele müümise piiramiseks võtavad.

Muudatusettepanek 27
Artikli 6 lõige 3

3.  Messidel, näitustel ja esitlustel ei tohi 
liikmesriigid takistada käesoleva direktiivi 
sätetele mittevastavate pürotehniliste toodete 
esitlemist tingimusel, et nähtaval sildil on
selgelt osutatud nimetatud toodete 
mittevastavusele ning selgitatud, et neid ei 
või müüa seni, kuni tootja või selle ühenduse 
territooriumil elu- või asukohta omav 
volitatud esindaja pole neid käesoleva 
direktiivi sätetega vastavusse viinud.  
Sellistel juhtudel tuleb inimeste ohutuse 
tagamiseks rakendada kõiki asjaomase 
liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud 
ohutusmeetmeid. 

3. Turunduslikel eesmärkidel toimuvatel 
messidel, näitustel, esitlustel, väljapanekutel 
ja etendustel ei tohi liikmesriigid takistada 
käesoleva direktiivi sätetele mittevastavate 
pürotehniliste toodete esitlemist 
ainuisikuliselt ekspertide poolt, isegi kui on 
täitmata tingimus, et nähtaval sildil oleks
selgelt osutatud nimetatud toodete 
mittevastavusele ning selgitatud, et neid ei 
või müüa seni, kuni tootja, importija või 
volitatud esindaja pole neid käesoleva 
direktiivi sätetega vastavusse viinud.  
Sellistel juhtudel tuleb inimeste ohutuse 
tagamiseks rakendada kõiki asjaomase 
liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud 
ohutusmeetmeid. 

Muudatusettepanek 28
Artikli 6 lõige 4

4. Liikmesriigid ei takista uurimise, 
arendustöö ja katsetamise eesmärgil 
valmistatud ning käesoleva direktiivi sätetele 
mittevastavate autotööstuse pürotehniliste 
toodete vaba liikumist ja kasutamist 
tingimusel, et nähtaval sildil on selgelt 
osutatud nende toodete direktiivile 

4. Liikmesriigid ei takista uurimise, 
arendustöö ja katsetamise eesmärgil 
valmistatud ning käesoleva direktiivi sätetele 
mittevastavate pürotehniliste toodete vaba 
liikumist ja kasutamist tingimusel, et 
nähtaval sildil on selgelt osutatud nende 
toodete direktiivile mittevastavusele ning 
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mittevastavusele ning mittemüüdavusele. mittemüüdavusele.

Selgitus

Teadus- ja arendustegevust tuleks soodustada mitte ainult autotööstuse pürotehniliste toodete,
vaid kõigi käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete osas.

Muudatusettepanek 29
Artikli 7 lõige 2

2. Liikmesriigid võivad tõsta punktis 1 
sätestatud vanusepiire, kui elanikkonna 
julgeolek või ohutus seda nõuab. 
Liikmesriigid võivad ka nimetatud 
vanusepiiri alandada erialase koolituse 
läbinud või parajasti läbivate isikute puhul.

2. Liikmesriigid võivad tõsta punktis 1 
sätestatud vanusepiire vaid siis, kui 
elanikkonna julgeolek või ohutus seda 
nõuab. Liikmesriigid võivad ka nimetatud 
vanusepiiri alandada erialase koolituse 
läbinud või parajasti läbivate isikute puhul.

Muudatusettepanek 30
Artikli 7 lõige 3

3. Tootjad ja jaotajad ei müü ega tee muul 
viisil kättesaadavaks järgmisi pürotehnilisi 
tooteid (välja arvatud spetsialisti teadmistega 
isikutele):

3. Tootjad ja jaotajad ei müü ega tee muul 
viisil kättesaadavaks järgmisi pürotehnilisi 
tooteid (välja arvatud spetsialisti teadmistega 
isikutele):

(a) 4. kategooria ilutulestikud; (a) 4. ja 3. kategooria ilutulestikud;
(b) 2. kategooria muud pürotehnilised 
tooted.

(b) 2. kategooria sõidukitele ja muuks 
otstarbeks mõeldud pürotehnilised tooted.

Muudatusettepanek 31
Artikli 8 lõige 1

1. Järgides direktiivis 98/34/EÜ sätestatud 
menetlusi, võib komisjon Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt nõuda 
käesolevat direktiivi toetavate Euroopa 
standardite koostamist või läbivaatamist.

1. Järgides direktiivis 98/34/EÜ sätestatud 
menetlusi, võib komisjon Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt nõuda 
käesolevat direktiivi toetavate Euroopa 
standardite koostamist või läbivaatamist või 
julgustada vastavaid rahvusvahelisi 
organeid koostama või läbi vaatama 
rahvusvahelisi standardeid.
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Selgitus

Euroopa autovaruosade tööstus müüb oma toodangut kogu maailmas. Konkurentsivõime 
säilitamiseks eelistatakse ISO rahvusvahelisi standardeid. See on kooskõlas kõrgetasemelise 
töörühma CARS 21 soovitustega.

Muudatusettepanek 32
Artikli 8 lõike 3 esimene lõik

Liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaid pürotehnilisi 
tooteid, mis vastavad asjakohastele 
ühtlustatud standarditele ja mille viited on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, vastavaks 
artikli 4 lõikes 1 osutatud 
põhiohutusnõuetele.

Liikmesriigid tunnustavad ja kehtestavad 
ühtlustatud standardeid, mis on avaldatud 
Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigid 
peavad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaid pürotehnilisi 
tooteid, mis vastavad asjakohastele 
ühtlustatud standarditele ja mille viited on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, vastavaks 
artikli 4 lõikes 1 osutatud 
põhiohutusnõuetele.

Muudatusettepanek 33
Artikli 8 lõige 4

4. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et 
käesolevas artiklis nimetatud ühtlustatud 
standardid ei vasta täielikult artikli 4 lõikes 1 
osutatud põhiohutusnõuetele, võib komisjon 
või asjaomane liikmesriik suunata küsimuse 
koos põhjendustega direktiivi 98/34/EÜ 
alusel moodustatud alalisele komiteele.
Komitee esitab viivitamata oma arvamuse.
Komitee arvamusest lähtudes teatab 
komisjon liikmesriikidele, milliseid 
meetmeid seoses ühtlustatud standardite ja 
lõikes 2 nimetatud avaldamisega tuleks 
võtta.

4. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et 
käesolevas artiklis nimetatud ühtlustatud 
standardid ei vasta täielikult artikli 4 lõikes 1 
osutatud põhiohutusnõuetele, võib komisjon 
või asjaomane liikmesriik suunata küsimuse 
koos põhjendustega direktiivi 98/34/EÜ 
alusel moodustatud alalisele komiteele.
Komitee esitab viivitamata oma arvamuse, 
igal juhul kolme kuu jooksul pärast 
küsimuse laekumist alalisele komiteele, kui 
see on praktiliselt võimalik. Komitee 
arvamusest lähtudes teatab komisjon 
liikmesriikidele, milliseid meetmeid seoses 
ühtlustatud standardite ja lõikes 2 nimetatud 
avaldamisega tuleks võtta.

Selgitus

Olukord, kus avaldatud standard on küsitav, ei ole vastuvõetav tööstusele, mis vajab 
korrektseks toimimiseks kindlust.

Muudatusettepanek 34
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Artikli 11 lõike 1 esimene lõik

1. Pärast artiklile 9 vastava 
vastavushindamise edukat lõpetamist kannab 
tootja CE-vastavusmärgise nähtavalt, 
kergesti loetavalt ja kustumiskindlalt 
pürotehnilistele toodetele või kui see ei ole 
võimalik, siis toote külge kinnitatud 
tunnusmärgile või kui kumbagi nimetatud 
võimalust ei saa kasutada, siis pürotehnilise 
toote pakendile.  Tunnusmärk peab olema 
selline, et selle teistkordne kasutamine oleks 
võimatu.

1. Pärast artiklile 9 vastava 
vastavushindamise edukat lõpetamist kannab 
tootja CE-vastavusmärgise nähtavalt, 
kergesti loetavalt ja kustumiskindlalt 
pürotehnilistele toodetele või kui see ei ole 
võimalik, siis toote külge kinnitatud 
tunnusmärgile või kui kumbagi nimetatud 
võimalust ei saa kasutada, siis pürotehnilise 
toote konteinerile või pakendile. 
Tunnusmärk peab olema selline, et selle 
teistkordne kasutamine oleks võimatu.

Muudatusettepanek 35
Artikli 12 pealkiri

Märgistamine Teiste toodete märgistamine peale 
autotööstuse pürotehniliste

Selgitus

Autovaruosade tööstuse tooteid müüakse professionaalsetele kasutajatele (sõidukite tootjad ja 
nende volitatud töökojad). Seetõttu peaks nõuded nende märgistamisele erinema teiste 
pürotehniliste toodete märgistamisest.

Muudatusettepanek 36
Artikli 12 lõige 2

2. Pürotehnilise toote märgisele peab olema 
märgitud vähemalt tootja või tema volitatud 
esindaja nimi, toote nimi ja liik, artikli 7 
lõigetes 1 ja 2 osutatud vanuse alampiirid,
asjakohane kategooria ja kasutussuunised 
ning vajaduse korral ohutu kaugus. Märgisel 
tuleb osutada ka tootes sisalduva aine või 
ainete segu klassile/jaole (1.1–1.6) 
UN/ADR klassifitseerimissüsteemi kohaselt
või märkida võrreldav teave ohtlikkuse 
kohta (võime plahvatada kogu massiga, 
plahvatusel laialipaiskumise oht, väike 
plahvatusoht, tuleoht).

2. Pürotehnilise toote märgisele peab olema 
märgitud vähemalt tootja, importija või tema 
volitatud esindaja nimi, asjakohane
kategooria ja kasutussuunised ning vajaduse 
korral pealtvaatajate ohutu kaugus. Märgisel 
tuleb osutada teave ohtlikkuse kohta (võime 
plahvatada kogu massiga, plahvatusel 
laialipaiskumise oht, väike plahvatusoht, 
tuleoht, helide tekkimise oht), pürotehnilise 
toote vastavushindamise eest vastutava 
teavitatud asutuse number.
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Muudatusettepanek 37
Artikli 12 lõige 5

5. Lõigete 1–4 sätteid ei kohaldata 4. 
kategooria ilutulestikule ning muudele 2. 
kategooriasse kuuluvatele pürotehnilistele 
toodetele, mida tootja esitleb avalikkusele.

5. Lõigete 1–4 sätteid ei kohaldata 4. 
kategooria ilutulestikule, mida ei ole turule 
toodud ja mida tootja ise avalikkusele 
esitleb.

Muudatusettepanek 38
Artikkel 12 a (uus)

Artikkel 12 a
Autotööstuse pürotehniliste toodete 

märgistamine
1. Pürotehnilisele tootele peab olema 
märgitud vähemalt tootja või volitatud 
esindaja nimi ja toote nimi ning liik.
2. Kui pürotehnilisel tootel ei ole piisavalt 
ruumi, et täita lõikes 1 osutatud 
märgistamisnõudeid, siis kantakse 
asjaomane teave pakendile.

Selgitus

Autovaruosade tööstuse tooteid müüakse professionaalsetele kasutajatele (sõidukite tootjad ja 
nende volitatud töökojad). Direktiivi 91/155/EMÜ kohaselt käivad toodete tarnepartiidega 
kaasas ohutuskaardid, kuhu on kantud komisjoni ettepaneku artiklis nr 12 nõutud ja muud 
andmed. Seetõttu puudub vajadus selle teabe kordamiseks toodetel või pakenditel.

Muudatusettepanek 39
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaid pürotehnilisi 
tooteid oleks võimalik turule tuua üksnes 
siis, kui need nõuetekohase säilitamise ning 
eesmärgipärase kasutamise korral ei ohusta 
inimeste tervist ja ohutust.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaid pürotehnilisi 
tooteid oleks võimalik turule tuua üksnes 
siis, kui need nõuetekohase säilitamise ning 
otstarbekohase kasutamise korral ei ohusta 
inimeste tervist ja ohutust.
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Muudatusettepanek 40
Artikli 20 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt […]. Liikmesriigid 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide tekstid ja nende normide ja 
käesoleva direktiivi nõuete vastavustabeli.

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 määratud 
organitest ning võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt […]. . Liikmesriigid 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide tekstid ja nende normide ja 
käesoleva direktiivi nõuete vastavustabeli.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks teavitatud asutuse määramiseks seada ajaline piirang. Vastasel juhul 
ei oleks tootjad suutelised käesoleva direktiivi nõudeid täielikult järgima ja tooteid turule 
tooma. 

Muudatusettepanek 41
I lisa punkt 1

(1) Maksimaalse ohutuse ja usaldusväärsuse 
tagamiseks peavad kõik pürotehnilised 
tooted vastama tootja poolt ettenähtud 
parameetritele. 

(1) Maksimaalse ohutuse ja usaldusväärsuse 
tagamiseks peavad kõik pürotehnilised 
tooted vastama tootja, importija või 
volitatud esindaja poolt ettenähtud 
parameetritele.

Muudatusettepanek 42
I lisa, alapunkt b

b) Pürotehnilise toote füüsiline ja keemiline 
stabiilsus kõigi tavaliste prognoositavate 
keskkonnatingimuste korral.

b) Pürotehnilise toote füüsiline ja keemiline 
stabiilsus ning vastupidavus kõigi tavaliste 
prognoositavate keskkonnatingimuste korral.

Muudatusettepanek 43
I lisa, alapunkt c

c) Tundlikkus tavalise prognoositava 
käitlemise ja transpordi suhtes.

c) Tundlikkus tavalise prognoositava 
käitlemise ja transpordi suhtes. 
Pürotehnilised tooted peaksid tavakäitlusel 
ja transportimisel säilitama oma 
pürotehnilise koostise, kui tootja juhistes 
pole teisiti sätestatud
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Muudatusettepanek 44
I lisa, alapunkt k

k) Pürotehnilised tooted peaksid 
transportimisel ja tavakäitlusel säilitama 
oma pürotehnilise koostise, kui tootja 
juhistes pole teisiti sätestatud.

välja jäetud

Muudatusettepanek 45
I lisa, peatükk A, alapunkt a

a) Tootja jagab ilutulestikud kategooriatesse 
vastavalt artiklile 3, lähtudes puhta 
lõhkeaine sisaldusest, ohutust kaugusest, 
müratasemest ja muust sarnasest. Märgisel 
tuleb selgelt osutada kategooriale.

a) Tootja jagab ilutulestikud kategooriatesse 
vastavalt artiklile 3, lähtudes nende 
kasutusliigist, otstarbest, ohutasemest, 
puhta lõhkeaine sisaldusest, ohutust 
kaugusest, müratasemest ja muust sarnasest.
Märgisel tuleb selgelt osutada kategooriale.

Muudatusettepanek 46
I lisa, peatükk A, alapunkt c

c) Süüteviis peab olema selgelt nähtav või 
sellele tuleb osutada märgisel või juhistes.

c) Vajadusel peab süüteviis olema selgelt 
nähtav või sellele tuleb osutada märgisel või 
juhistes.

Muudatusettepanek 47
I lisa, peatükk C, alapunkt c

c) Elektrilised süüturid peavad olema 
kaitstud elektromagnetiliste väljade eest 
tavalistel prognoositavatel ladustamis- ja 
kasutustingimustel.

c) Nõutud juhtudel peavad elektrilised
süüturid olema kaitstud elektromagnetiliste 
väljade eest tavalistel prognoositavatel 
ladustamis- ja kasutustingimustel.

Muudatusettepanek 48
I lisa, peatükk C, alapunkt e

e) Kaitsmete puhul peavad tootel olema 
esitatud põlemisaja parameetrid.

välja jäetud
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