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LYHYET PERUSTELUT

Tämä direktiiviehdotus koskee pyroteknisten tuotteiden saattamista markkinoille. Tällaisia 
tuotteita ovat toisaalta ilotulitteet ja toisaalta matkustajien suojaksi tarkoitetut 
turvajärjestelmät (pääasiassa turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet). Ilotulitusvälineiden 
markkinoiden arvo EU:ssa on noin 1,5 miljardia euroa. Matkustajien suojaksi tarkoitettuja 
turvajärjestelmiä asennetaan EU:ssa vuosittain arviolta 20 miljoonaan ajoneuvoon, mikä 
merkitsee noin 80 miljoonaa turvatyynyjärjestelmää, joiden arvo on noin 3,5 miljardia euroa, 
sekä 90 miljoonaa turvavöiden esikiristintä, joiden arvo on suunnilleen 2 miljardia euroa.

Markkinointia ja pyroteknisten tuotteiden käyttöä koskevasta lainsäädännöstä 
(hyväksymisjärjestelmä, kuluttajia koskevat rajoitukset, merkintä jne.) päätetään tällä hetkellä 
kansallisella tasolla kaikkialla EU:ssa ilman testitulosten keskinäistä hyväksyntää, mikä 
johtaa sirpaloituneisiin markkinoihin, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia tuottajille ja 
maahantuojille sekä käyttö- ja toimintavirheistä johtuvia onnettomuuksia.

Tässä ehdotuksessa komissio esittää korvattavaksi 25 rinnakkaista kansallista 
hyväksyntämenettelyä yhdellä turvallisuusvaatimukset sisältävällä EU:n direktiivillä (joka 
perustuu "testattu kerran, hyväksytty kaikkialla" -periaatteeseen). Valmistajia ja maahantuojia
velvoitetaan noudattamaan näitä vaatimuksia, minkä ansiosta heillä on vastavuoroisesti oikeus 
varustaa tuotteensa CE-merkinnällä ja päästä täysimääräisesti sisämarkkinoille. Samalla kun 
otetaan huomioon ilotulitteiden markkinointia ja käyttöä koskevat lukuisat eri kansalliset 
säännökset, ehdotus jättää jäsenvaltioille mahdollisuuden ylläpitää omaa sääntelyään 
alaikärajan ja tiettyihin luokkiin kuuluvien ilotulitteiden markkinoinnin suhteen.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen. Ehdotus on hyvä 
esimerkki sääntelyn purkamisesta ja lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Nykyinen 
lainsäädäntökehys on monimutkainen ja siitä puuttuu avoimuus, mikä johtaa huomattavaan 
hallinnolliseen taakkaan yrityksissä ja tarpeettomiin testauskustannuksiin (jopa 25 000 euroa 
hyväksyntää kohti). Pyrittäessä luomaan pyroteknisten tuotteiden sisämarkkinat nykyiset 
kaupan esteet voitaisiin poistaa samalla, kun varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Valmistelija pahoittelee sitä, että todellisia sisämarkkinoita ei saada aikaan, koska kahden 
pääasiallisen ilotuliteluokan käyttöä ja markkinoille saattamista koskeviin kansallisiin 
asetuksiin on tehty poikkeuksia. Ottaen kuitenkin huomioon nykyisen poliittisen kirjon ja eri 
kansalliset tilanteet valmistelija katsoo, että ehdotettu direktiivi on askel oikeaan suuntaan. 
Kaikesta huolimatta tiettyjä tarkistuksia voitaisiin tehdä, jotta ehdotuksesta tulee entistä 
toteutuskelpoisempi ja jotta luodaan oikeusvarmuutta.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle 
kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta 
voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa 
liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa 
samalla korkeatasoinen suoja ihmisten 
terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle.

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle 
kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta 
voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa 
liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa 
samalla korkeatasoinen suoja ihmisten 
terveydelle ja kuluttajien ja ammattimaisten 
loppukäyttäjien turvallisuudelle.

Perustelu

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut ilotulitteet (luokka 4) muodostavat puolet ilotulitteiden 
kokonaismarkkinoista EU:ssa ja EU:n ilotulitetuotannosta. Ammattimaisten käyttäjien 
turvallisuuden on siis myös oltava ensisijaisen tärkeää.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Riittäväntasoisen suojelun 
varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi 
luokiteltava niiden käytön taikka niiden 
käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan.

(5) Riittäväntasoisen suojelun 
varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi 
luokiteltava ennen kaikkea niiden käytön 
vaaratason taikka niiden käyttötarkoituksen 
tai melutason mukaan.

Perustelu

On tarpeen eritellä, mitkä seikat määräävät kuluttajaa koskevan vaaran, koska tässä 
direktiivissä viitataan pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamiseen eikä valmistukseen 
tai varastointiin.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön 
liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 
suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, 
joita sovelletaan tuotteitten myyntiin 
kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia 
siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan 
riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen 
turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että 
tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus.

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön 
liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 
suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, 
joita sovelletaan tuotteitten myyntiin 
kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia 
siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan 
riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen 
turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että 
tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus.
Autoteollisuudessa käytettävien 
pyroteknisten tuotteiden osalta 
merkintävaatimuksissa olisi otettava 
huomioon nykyiset käytännöt ja se, että 
autoteollisuuden alihankkijat myyvät näitä 
tuotteita ammattikäyttäjille.

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen 
valmistajat ja merkkikorjaamot). Tuotelähetyksiin liitetään direktiivin 91/155/ETY mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, joissa ilmoitetaan komission ehdotuksen 12 artiklassa vaaditut 
tiedot sekä muita tietoja. Autoteollisuuden alihankkijat eivät pidä tarpeellisena sitä, että 
tiedot olisi toistettava tuotteissa tai niiden pakkauksissa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Pyroteknisten tuotteitten ja etenkin 
ilotulitusvälineitten käyttö vaihtelee 
huomattavasti eri jäsenvaltioitten 
kulttuuristen tapojen ja perinteitten mukaan. 
Siksi on annettava jäsenvaltioille 
mahdollisuus yleisen turvallisuuden nimissä 
rajoittaa kansallisin toimenpitein tiettyihin 
luokkiin kuuluvien ilotulitusvälineitten 
käyttöä tai myyntiä kansalaisille.

(7) Pyroteknisten tuotteitten ja etenkin 
ilotulitusvälineitten käyttö vaihtelee 
huomattavasti eri jäsenvaltioitten 
kulttuuristen tapojen ja perinteitten mukaan. 
Siksi on annettava jäsenvaltioille 
mahdollisuus yleisen turvallisuuden nimissä 
rajoittaa kansallisin erityistoimenpitein
tiettyjen ilotulitusvälineitten käyttöä tai 
myyntiä kansalaisille.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
ilotulitusfestivaaleihin eikä -kilpailuihin, 
paitsi niihin, joita järjestetään 
markkinointitarkoituksessa.

Perustelu

Eri jäsenvaltioissa järjestetään ilotulitusfestivaaleja, mikä on olennainen osa niiden 
kulttuuria ja perinteitä. Siksi olisi oltava selvää, että tämä direktiivi ei koske näitä 
festivaaleja.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta olennaisten 
turvallisuusvaatimusten noudattaminen olisi 
helpompi osoittaa, laaditaan puheena olevien 
tuotteitten suunnitteluun, valmistukseen ja 
testaukseen liittyvät yhtenäiset standardit.

(11) Jotta olennaisten 
turvallisuusvaatimusten noudattaminen olisi 
helpompi osoittaa, laaditaan puheena olevien 
tuotteitten suunnitteluun ja testaukseen 
liittyvät yhtenäiset standardit.

Perustelu

Direktiivillä ei puututa valmistusta koskeviin seikkoihin eikä myöskään standardeihin.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivissä 98/34/EY. neuvoston direktiivissä 98/34/EY.

Koska Euroopan autoteollisuuden 
alihankkijat ovat maailmanlaajuisia 
toimijoita, EU:n standardit perustuvat 
ensisijaisesti kansainvälisiin ISO-
standardeihin tai ovat yhdenmukaisia 
niiden kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella teksti yhdenmukaistetaan korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten 
mukaiseksi. Koska Euroopan autoteollisuuden alihankkijat myyvät tuotteita 
maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn 
varmistamiseksi.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Pyroteknisissä tuotteissa olisi oltava 
CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan 
tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta 
ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

(14) Markkinoille saatettaessa
pyroteknisissä tuotteissa on oltava 
CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan 
tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta 
ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Kuljetusten turvallisuudesta
todettakoon, että pyroteknisten tuotteitten 
kuljetusta koskevista säännöistä määrätään 
kansainvälisissä yleissopimuksissa ja 
sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten 
aineiden kuljetuksia koskevissa 
Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

(15) Tällä direktiivillä ei säännellä 
kuljetusten turvallisuutta, koska
pyroteknisten tuotteitten kuljetusta 
koskevista säännöistä määrätään 
kansainvälisissä yleissopimuksissa ja 
sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten 
aineiden kuljetuksia koskevissa 
Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

Perustelu

Autoteollisuuden asennustöissä tai pyroteknisissä esityksissä ammattilaisten toimesta 
tapahtuvan valmistuksen, varastoinnin ja käsittelyn turvallisuudessa noudatetaan edelleen 
yhteisön tai kansallista lainsäädäntöä tapauksesta riippuen.
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Tarkistus 10
1 artiklan 4 kohdan 1 luetelmakohta

– pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen 
lainsäädännön mukaan on tarkoitettu 
asevoimien tai poliisin käyttöön

– ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, 
jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on 
tarkoitettu asevoimien, poliisin tai 
palokunnan käyttöön

Perustelu
Koulutukseen tai asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetut ilotulitteet olisi jätettävä tämän 
direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 11
1 artiklan 4 kohdan 3 luetelmakohta

– ilma-aluksissa käytettäviksi tarkoitettuihin 
pyroteknisiin tuotteisiin

– ilmailu- ja avaruusteollisuudessa
käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin 
tuotteisiin

Perustelu

Tämä on tarkempi sanamuoto. Tässä direktiivissä olevan ilma-aluksia koskevan poikkeuksen 
syitä (pyroteknisiä tuotteita koskevien onnettomuuksien erittäin hyvä jäljitettävyys erittäin 
ankarien valvontajärjestelmien vuoksi) on sovellettava koko ilmailu- ja avaruusteollisuuteen.

Tarkistus 12
1 artiklan 4 kohdan 4 luetelmakohta

– lelujen turvallisuutta koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 
1988 annetun neuvoston direktiivin 
88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin 
pyroteknisiin tuotteisiin

– lelujen turvallisuutta koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 
1988 annetun neuvoston direktiivin 
88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin,
erityisesti leluissa ja muissa tuotteissa 
käytettäviin nalleihin

Perustelu

Nykyisen sanamuodon mukaan direktiiviä sovellettaisiin iskumäntiin, jotka on suunniteltu 
käytettäväksi leluissa, jotka ovat jo lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin alaisia.
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Tarkistus 13
1 artiklan 4 kohdan 6 luetelmakohta

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan 
käsiaseissa, tykistöaseissa ja muissa 
tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja 
ajopanoksia.

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan 
kannettavissa tuliaseissa, tykistöaseissa ja 
muissa tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja 
ajopanoksia.

Perustelu

Selvennys. Kansainvälinen termi "kannettavat tuliaseet" on tavallisempi.

Tarkistus 14
1 artiklan 4 kohdan 6 a luetelmakohta (uusi)

– pyroteknisten tuotteiden varastointiin ja 
kuljetukseen.

Perustelu

Kaksinkertaisen lainsäädännön välttämiseksi olisi oltava selvää, että pyroteknisten tuotteiden 
kuljetus on poikkeus tästä direktiivistä, koska sitä säännellään riittävästi kansainvälisin 
yleissopimuksin ja sopimuksin, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien suositukset 
vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta.

Tarkistus 15
2 artiklan 1 alakohta

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, 
joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, 
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden 
yhdistelmiä itsestään jatkuvissa 
eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa joko 
viihdytys- tai muihin tarkoituksiin.

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
laitetta tai välinettä, joka sisältää aineita,
jotka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, 
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden 
yhdistelmiä itsestään jatkuvissa 
eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa.

Tarkistus 16
2 artiklan 2 alakohta

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan 
loppukäyttöön tarkoitetun yksittäisen 
tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa 

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan
kolmansien käyttöön tarkoitetun yksittäisen
pyroteknisen tuotteen tuomista ensimmäistä 
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saataville yhteisön markkinoilla jakelua 
ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta.

kertaa saataville yhteisön markkinoilla 
jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta.

Perustelu

Sanamuoto "loppukäyttöön tarkoitetun" on sekaannusta aiheuttava autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteiden tapauksessa. Nykyään niitä saatetaan markkinoille 
sisällytettäviksi muihin ajoneuvojärjestelmiin (turvatyynymoduulit, istuimet jne.) ja sitten 
"loppukäyttöön" ajoneuvoissa matkustajien suojelemiseksi. Näiden järjestelmien, niihin 
sisältyvät tuotteet mukaan lukien, toiminta tarkastetaan etutörmäyksen, sivutörmäyksen jne. 
suhteen tyyppihyväksyntädirektiivien mukaisesti.

Tarkistus 17
2 artiklan 3 alakohta

3. ’Ilotulitusvälineellä’ tarkoitetaan 
viihdekäyttöön tarkoitettua pyroteknistä 
tuotetta. 

3. ’Ilotulitusvälineellä’ tarkoitetaan vapaa-
ajanviettoon, mainontaan sekä näytäntöjen 
ja elokuvien erityisefektien 
aikaansaamiseen Yhdistyneiden 
Kansakuntien asiaa koskevien suositusten 
ja komission direktiivin 2004/57/EY¹
mukaisesti viihdekäyttöön tarkoitettua 
pyroteknistä tuotetta.

_______________
¹ EUVL L 127, 29.4.2004, s. 73.

Tarkistus 18
2 artiklan 4 alakohta

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
pyroteknisiä aineita sisältäviä tuotteita, joita 
käytetään turva- tai muiden laitteiden 
aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

4. ’Ajoneuvoihin käytettävällä
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
pyroteknisiä aineita sisältäviä autojen 
turvalaitteiden komponentteja, joita 
käytetään turva- tai muiden laitteiden 
aktivoimiseen ajoneuvoissa.

Perustelu
Tällä selkeytetään tekstiä ja lisäksi poistetaan sanamuoto "autoteollisuuden käyttämällä", 
koska tällaisia tuotteita voidaan käyttää myös muihin kuin moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.
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Tarkistus 19
2 artiklan 8 alakohta

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, 
jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään 
hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen 
jäsenvaltion alueella 3 artiklassa 
vahvistettujen määritelmien mukaisia 
luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai 
luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä 
tuotteita.

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, 
jonka jäsenvaltio on valtuuttanut 
käsittelemään ja käyttämään kyseisen 
jäsenvaltion alueella 3 artiklassa 
vahvistettujen määritelmien mukaisia 
luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai 
luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä 
tuotteita.

Perustelu
Ilotulitteiden käyttämiseen ei vaadita asiantuntijaa edes luokkaan III kuuluvissa näytöksissä, 
mutta kylläkin muiden pyroteknisten tuotteiden käyttämiseen luokkaan 2 kuuluvissa 
pyroteknisissä näytöksissä. Katsomme, että käyttöä ja käsittelyä varten tarvitaan 
asiantuntijaa.

Tarkistus 20
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien pyroteknisten tuotteitten 
valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka
käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan. 
Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava 
luokitus osana 9 artiklan mukaisia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä.

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien pyroteknisten tuotteitten 
valmistajan tai maahantuojan on 
luokiteltava ne vaaratason mukaan, käyttöä 
tai käyttötarkoitusta koskeva melutaso 
mukaan luettuna. Ilmoitettujen laitosten on
vahvistettava luokitus osana 9 artiklan 
mukaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä.

Perustelu
Vaara on määriteltävä kiinteäksi osaksi käyttöä. Katso johdanto-osan 6 kappale.

Tarkistus 21
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja jotka 
on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, 
myös asuinrakennuksissa käytettäviksi 
tarkoitetut ilotulitusvälineet

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja 
häviävän pienen meluvaikutuksen ja jotka 
on tarkoitettu kuluttajien käytettäviksi 
pienellä rajatulla alueella, myös 
asuinrakennuksissa tai julkisissa 
rakennuksissa myös yleisön edessä
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käytettäviksi tarkoitetut pyrotekniset tuotteet
Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vähäisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla 
alueella

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vähäisen vaaran ja vähäisen
meluvaikutuksen ja jotka on tarkoitettu 
kuluttajien käytettäviksi ulkotiloissa 
laajalla rajatulla alueella olevan yleisön 
edessä

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla 
avoimilla alueilla

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu kuluttajien käytettäviksi 
ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla sekä 
teknisiin tarkoituksiin, merkinantoon, 
maataloudessa tai muihin vastaaviin 
tarkoituksiin.
Näiden tuotteiden melutaso ei saisi olla 
vahingollinen ihmisten terveydelle.
Luokka 3 a: pyrotekniset tuotteet, joista 
aiheutuu keskisuuri ja suuri riski ja jotka 
on tarkoitettu asiantuntijoiden käyttöön 
sisätiloissa lähellä olevan yleisön edessä.

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on 
tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden 
käyttöön ja joita yleisesti nimitetään 
ammattikäyttöön tarkoitetuiksi 
ilotulitusvälineiksi.

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on 
tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden 
käyttöön ja joita yleisesti nimitetään 
ammattikäyttöön tarkoitetuiksi 
ilotulitusvälineiksi.

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, olisi 
mukautettava kaikki viitteet näihin luokkiin 
kaikkialla tekstissä.)

Perustelu
On otettava huomioon niin sanotut teatteriin tarkoitetut ilotulitteet.

Tarkistus 22
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohdan otsikko

b. Muut pyrotekniset tuotteet b. Ajoneuvoja varten tarkoitetut ja muut
pyrotekniset tuotteet
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Tarkistus 23
4 artiklan 3 kohdan a alakohta

(a) toimitettava tuote ilmoitetulle laitokselle, 
joka suorittaa 9 artiklan mukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn

(a) toimitettava tuotteen yksityiskohdat ja 
ominaisuudet ilmoitetulle laitokselle, joka 
suorittaa 9 artiklan mukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn

Tarkistus 24
5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa 
markkinoille vain siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, ne 
on varustettu CE-merkinnällä ja ne täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät 
vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa 
markkinoille ja että ne voivat liikkua 
vapaasti yhteisön sisämarkkinoilla vain 
siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän 
direktiivin vaatimukset, ne on varustettu CE-
merkinnällä ja ne täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät 
vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei 
pyroteknisiä tuotteita perusteettomasti 
varusteta CE-merkinnällä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
pyroteknisiä tuotteita perusteettomasti 
varusteta CE-merkinnällä.

Tarkistus 25
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien ja tämän direktiivin vaatimukset 
täyttävien pyroteknisten tuotteitten 
saattamista markkinoille.

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien ja tämän direktiivin vaatimukset 
täyttävien pyroteknisten tuotteitten 
saattamista markkinoille ja vapaata 
liikkuvuutta.

Tarkistus 26
6 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi 
estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka 

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi 
estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka 
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perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla 
rajoitetaan luokkien 2 ja 3 
ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä 
yleisölle.

perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla 
rajoitetaan luokkien 2 ja 3 
ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä 
kuluttajille.

Tarkistus 27
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, kunhan 
näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, 
että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja tai 
hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu 
edustajansa on saattanut ne vaatimusten 
mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten asettamien vaatimusten 
mukaisesti toteutettava asianmukaiset 
suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden 
varmistamiseksi.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa, esityksissä ja 
näytöksissä markkinointitarkoituksissa
ainoastaan näytteille pyroteknisiä tuotteita,
joita käsittelevät asiantuntijat, vaikka ne 
eivät ole tämän direktiivin säännösten 
mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä 
selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole 
vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä 
ennen kuin valmistaja, maahantuoja tai 
hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu 
edustajansa on saattanut ne vaatimusten 
mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten asettamien vaatimusten 
mukaisesti toteutettava asianmukaiset 
suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 28
6 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.



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

FI

Perustelu
Tutkimukseen ja kehitykseen ei olisi rohkaistava ainoastaan autoteollisuudessa käytettävien 
pyroteknisten tuotteiden, vaan kaikkien tämän direktiivin kattamien tuotteiden suhteen.

Tarkistus 29
7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa 
tarkoitettuja ikärajoja, jos se on perusteltua 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. 
Jäsenvaltiot voivat myös alentaa ikärajoja 
ammatillisen koulutuksen saaneiden tai sitä 
saavien osalta.

2. Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa 
tarkoitettuja ikärajoja ainoastaan, jos se on 
perusteltua yleiseen turvallisuuteen 
liittyvistä syistä. Jäsenvaltiot voivat myös 
alentaa ikärajoja ammatillisen koulutuksen 
saaneiden tai sitä saavien osalta.

Tarkistus 30
7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

(a) Luokan 4 ilotulitusvälineet (a) Luokan 4 ilotulitusvälineet

(b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet. (b) Ajoneuvoja muita tarkoituksia varten
tarkoitetut luokan 2 pyrotekniset tuotteet.

Tarkistus 31
8 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia 
standardeja tämän direktiivin tueksi.

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia 
standardeja tämän direktiivin tueksi tai 
pyytää asianomaisia kansainvälisiä 
järjestöjä laatimaan tai tarkistamaan 
kansainvälisiä standardeja.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten 
kanssa. Koska Euroopan autoteollisuudelle toimittava teollisuus myy tuotteita 
maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 32
8 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat pyrotekniset tuotteet ovat niitä 
koskevien yhdenmukaistettujen standardien 
– joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä – mukaisia, 
jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukaisina.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava ja 
hyväksyttävä yhdenmukaiset standardit, 
jotka on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Jos tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset 
tuotteet ovat niitä koskevien 
yhdenmukaistettujen standardien – joiden 
viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä – mukaisia, 
jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukaisina.

Tarkistus 33
8 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että
tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut 
standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia 
vaatimuksia, komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 
98/34/ETY perustetun pysyvän komitean 
käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. 
Komitea antaa lausunnon viipymättä. 
Saatuaan komitean lausunnon komissio 
ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta 
toteutettavat toimenpiteet.

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että
tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut 
standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia 
vaatimuksia, komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 
98/34/ETY perustetun pysyvän komitean 
käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. 
Komitea antaa lausunnon viipymättä ja joka 
tapauksessa 3 kuukauden kuluessa siitä, 
kun asia on tuotu pysyvän komitean 
käsiteltäväksi, jos se on käytännössä 
mahdollista. Saatuaan komitean lausunnon 
komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta 
toteutettavat toimenpiteet.

Perustelu

Tilanne, jossa julkaistun standardin vastaavuutta epäillään, ei ole kestävä teollisuudelle, joka 
tarvitsee varmuutta voidakseen työskennellä asianmukaisesti.
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Tarkistus 34
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun pyroteknisen tuotteen 
vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan 
mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä 
CE-merkintä näkyvästi, helposti luettavasti 
ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen 
tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, 
tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka 
viimeisenä vaihtoehtona tuotteen 
pakkaukseen, jos kaksi ensin mainittua 
vaihtoehtoa eivät ole toteutettavissa. Etiketti 
on suunniteltava niin, ettei sitä voida käyttää 
uudestaan.

1. Kun pyroteknisen tuotteen 
vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan 
mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä 
CE-merkintä näkyvästi, helposti luettavasti 
ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen 
tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, 
tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka 
viimeisenä vaihtoehtona tuotteen 
kääreeseen tai pakkaukseen, jos kaksi ensin 
mainittua vaihtoehtoa eivät ole 
toteutettavissa. Etiketti on suunniteltava niin, 
ettei sitä voida käyttää uudestaan.

Tarkistus 35
12 artiklan otsikko

Merkinnät Muiden kuin autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteiden 

merkinnät

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen 
valmistajat ja merkkikorjaamot). Näin ollen niiden merkintää koskevien määräysten olisi 
poikettava muiden pyroteknisten tuotteiden merkinnästä.

Tarkistus 36
12 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on 
mainittava vähintään tuotteen valmistajan tai 
sen valtuutetun edustajan nimi, tuotteen nimi 
ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja 
käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan 
varoetäisyys. Merkinnöissä on lisäksi 
mainittava tuotteen sisältämän aineen tai 
aineseoksen vaarallisuusluokka (1.1–1.6) 
UN-ADR-luokitusjärejstelmän mukaisesti 
taikka annettava siihen verrattavissa olevaa
tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta 
(massaräjähdysvaara, sirpalevaara, 

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on 
mainittava vähintään tuotteen valmistajan, 
maahantuojan tai sen valtuutetun edustajan 
nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, tuotteen 
luokka ja käyttöohjeet sekä tapauksen 
mukaan varoetäisyys yleisöön nähden. 
Merkinnöissä on oltava tietoa tuotteen 
aiheuttamasta vaarasta (massaräjähdysvaara, 
sirpalevaara, räjähdysvaara, palovaara) sekä 
sen ilmoitetun laitoksen puhelinnumero, 
joka on vastuussa pyroteknisen tuotteen 
vastaavuusarvioinnista.
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räjähdysvaara, palovaara).

Tarkistus 37
12 artiklan 5 kohta

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta 
luokan 4 ilotulitusvälineisiin eikä luokan 2 
muihin pyroteknisiin tuotteisiin, joita 
valmistaja esittelee julkisesti.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta 
luokan 4 pyroteknisiin tuotteisiin, joita ei ole 
saatettu markkinoille ja joita valmistaja itse 
käyttää tai esittelee julkisesti.

Tarkistus 38
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Autoteollisuuden käyttöön tarkoitettujen 

pyroteknisten tuotteiden merkintä

1. Pyroteknisten tuotteiden merkinnöissä 
on ilmoitettava vähintään valmistajan tai 
valtuutetun edustajan nimi sekä tuotteen 
nimi ja tyyppi.
2. Mikäli pyroteknisessä tuotteessa ei ole 
riittävästi tilaa 1 kohdassa tarkoitettujen 
merkintävaatimusten mukaiselle 
merkinnälle, tiedot on ilmoitettava 
pakkauksessa.

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen 
valmistajat ja merkkikorjaamot). Tuotelähetyksiin liitetään direktiivin 91/155/ETY mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, joissa ilmoitetaan komission ehdotuksen 12 artiklassa vaaditut 
tiedot sekä muita tietoja. Näin ollen mainittujen tietojen toistaminen tuotteissa tai niiden 
pakkauksissa ei ole millään tavalla tarpeellista.

Tarkistus 39
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
pyroteknisiä tuotteita voi saattaa 
markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, 
etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
pyroteknisiä tuotteita voi saattaa 
markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, 
etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja 
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aiottuun käyttötarkoitukseensa käytettyinä
vaaranna ihmisten terveyttä tai 
turvallisuutta.

aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti 
vaaranna ihmisten terveyttä tai 
turvallisuutta.

Tarkistus 40
20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään […].
Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset 
säännökset sekä näiden säännösten ja tämän 
direktiivin välinen vastaavuustaulukko 
kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimitetyistä laitoksista ja
saatettava tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan ja julkaistava ne 
viimeistään […]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säännökset sekä näiden 
säännösten ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi asetettava aikaraja nimittää ilmoitettu elin. Muuten valmistajat eivät 
pystyisi täysin noudattamaan tämän direktiivin vaatimuksia ja siten saattaa tuotteensa 
markkinoille.

Tarkistus 41
Liite I, kohta 1

(1) Kaikkien pyroteknisten tuotteitten on 
saavutettava niiden valmistajan ilmoittamat 
suoritusarvot mahdollisimman hyvän 
turvallisuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi.

(1) Kaikkien pyroteknisten tuotteitten on 
saavutettava niiden valmistajan, 
maahantuojan tai valtuutetun edustajan
ilmoittamat suoritusarvot mahdollisimman 
hyvän turvallisuuden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 42
Liite I, kohta b

b) Pyroteknisen tuotteen fyysinen ja 
kemiallinen stabiilius kaikissa 
tavanomaisissa, ennakoitavissa 
ympäristöoloissa.

b) Pyroteknisen tuotteen fyysinen ja 
kemiallinen stabiilius ja kestävyys kaikissa 
tavanomaisissa, ennakoitavissa 
ympäristöoloissa.
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Tarkistus 43
Liite I, kohta c

c) Herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle 
käsittelylle ja kuljetukselle.

c) Herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle 
käsittelylle ja kuljetukselle. Pyroteknisten 
tuotteiden on kuljetuksen ja normaalin 
käsittelyn aikana, paitsi jos valmistajan 
ohjeissa on erikseen mainittu, säilytettävä 
pyrotekninen koostumus.

Tarkistus 44
Liite I, kohta k

k) Kuljetuksen ja normaalin käytön aikana 
pyroteknisen seoksen olisi oltava 
pyroteknisen tuotteen sisällä, ellei 
valmistajan ohjeissa muuta sanota.

Poistetaan.

Tarkistus 45
Liite I, osa A, kohta a

a) Valmistajan on luokiteltava 
ilotulitusvälineet eri luokkiin 3 artiklan 
mukaisesti käyttäen perusteena tuotteen 
sisältämän räjähdysaineen nettomäärää, 
varoetäisyyttä, melutasoa tai vastaavaa. 
Luokka on ilmoitettava selvästi 
tuotemerkinnöissä.

a) Valmistajan on luokiteltava 
ilotulitusvälineet eri luokkiin 3 artiklan 
mukaisesti käyttäen perusteena tuotteen
käyttöä, tarkoitusta, vaarallisuusastetta 
sekä tuotteen sisältämän räjähdysaineen 
nettomäärää, varoetäisyyttä, melutasoa tai 
vastaavaa. Luokka on ilmoitettava selvästi 
tuotemerkinnöissä.

Tarkistus 46
Liite I, osa A, kohta c

c) Sytytysmenetelmän on oltava selvästi 
näkyvä, tai se on ilmoitettava 
tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.

c) Sytytysmenetelmän on tarpeen vaatiessa 
oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava 
tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.

Tarkistus 47
Liite I, osa C, kohta c

c) Sähkösytyttimet on suojattava 
sähkömagneettisilta kentiltä tavanomaisissa, 

c) Sähkösytyttimet on tarpeen vaatiessa 
suojattava sähkömagneettisilta kentiltä 
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ennakoitavissa varastointi- ja säilytysoloissa. tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointi-
ja säilytysoloissa.

Tarkistus 48
Liite I, osa C, kohta e

e) Tuotteen mukana on annettava tiedot 
tulilankojen paloaikaan vaikuttavista 
tekijöistä.

Poistetaan.
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