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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ši pasiūlyta direktyva sprendžia pirotechnikos gaminių patekimo į rinką ir jų naudojimo 
klausimus. Šiuos gaminius sudaro fejerverkai ir automobilių keleivių saugos sistemos 
elementai (daugiausia oro pagalvės ir saugos diržų įtempimo įtaisai). Apskaičiuota, kad ES 
fejerverkų rinką sudaro maždaug pusantro milijardo eurų per metus. ES kiekvienais metais 
apie 20 milijonų motorinių transporto priemonių įrengiama automobilių keleivių saugos 
sistemos elementų, tai yra įrengiama apie 80 milijonų saugos pagalvių, kurių vertė siekia 
maždaug 3,5 milijardų eurų ir į rinką pateikiama apie 90 milijonų saugos diržų įtempimo 
įtaisų, kurių vertė siekia maždaug 2 milijardus eurų.

Pirotechnikos gaminių patekimą į rinką ir naudojimą (sistemų tvirtinimą, apribojimus 
vartotojams, ženklinimą) reglamentuojantys teisės aktai dabar visoje ES priimami 
nacionaliniu lygiu, o tikrinimo rezultatai bendrai nėra pripažįstami. Tai veda prie rinkos 
susiskaidymo, papildomų gamintojų ir vartotojų išlaidų ir nelaimingų atsitikimų padažnėjimo 
dėl blogo fejerverkų veikimo ar netinkamo jų naudojimo.

Šiuo dokumentu Komisija siūlo 25 lygiagrečias nacionalines tvirtinimo procedūras pakeisti 
viena ES direktyva, turinčia suderintus saugumo reikalavimus (pagrįstais principu „patikrinta 
vieną kartą, priimtina visur“). Gamintojai ir importuotojai bus įpareigoti laikytis šių 
reikalavimų, o už tai gaus teisę gaminius žymėti ženklu CE ir laisvai veikti visoje vidaus 
rinkoje. Taip pat bus atsižvelgiama į skirtingų nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių 
fejerverkų patekimą į rinką ir naudojimą, gausą ir paliekama galimybė valstybėms narėms 
išlaikyti savo teisės aktus tiek, kiek tai susiję su amžiaus apribojimais ir tam tikrų fejerverkų 
kategorijų pardavimu ir naudojimu.

Iš esmės jūsų nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui. Tai labai geras teisės aktų 
skaičiaus mažinimo ir paprastinimo pavyzdys. Dabartinė teisinė struktūra yra sudėtinga ir 
neaiški, didžiulę administravimo ir nereikalingų išlaidų bandymams naštą užkraunanti ant 
įmonių pečių (daugiau kaip 25000 eurų vienam tvirtinimui). Siekiant sukurti bendrąją 
pirotechnikos gaminių rinką, reikia panaikinti dabartines prekybos kliūtis ir kartu užtikrinti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Jūsų nuomonės referentas apgailestauja dėl fakto, kad tikrai bendra rinka nebus sukurta, nes 
yra išimčių, leidžiančių vadovautis nacionaliniais teisės aktais pateikiant į rinką ir naudojant 
dvi pagrindines fejerverkų kategorijas. Tačiau, atsižvelgdamas į dabartinę politinę įvairovę ir 
skirtingą šalių padėtį, jūsų nuomonės referentas mano, kad pasiūlyta direktyva yra žingsnis 
teisinga linkme. Nepaisant to, turi būti atlikti tam tikri pakeitimai, kad pasiūlymas būtų 
tinkamesnis ir būtų sukurtas teisinis tikrumas.

PAKEITIMAI
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Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) Šias nuostatas, kurios gali sudaryti 
prekybos kliūtis Bendrijoje, reikėtų 
suderinti, siekiant užtikrinti laisvą 
pirotechnikos gaminių judėjimą vidaus 
rinkoje ir tuo pat metu aukštą vartotojų 
sveikatos apsaugos ir saugos lygį.

(2) Šias nuostatas, kurios gali sudaryti 
prekybos kliūtis Bendrijoje, reikėtų 
suderinti, siekiant užtikrinti laisvą 
pirotechnikos gaminių judėjimą vidaus 
rinkoje ir tuo pat metu aukštą vartotojų ir 
profesionalių galutinių vartotojų sveikatos 
apsaugos ir saugos lygį.

Pagrindimas

Fejerverkai, skirti naudoti profesionaliai (4 kategorija), sudaro apie pusę visos ES fejerverkų 
rinkos ir didžiausią dalį ES gaminamų fejerverkų. Todėl ypač svarbu pabrėžti profesionalių 
naudotojų saugumą.

Pakeitimas 2
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, 
pirotechnikos gaminiai turi būti 
klasifikuojami pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį.

(5) Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, 
pirotechnikos gaminiai, priklausomai nuo 
jų naudojimo tipo, paskirties arba garso 
lygio, turi būti klasifikuojami pirmiausia 
pagal jų pavojaus lygį.

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti aspektus, lemiančius pavojingumo vartotojams laipsnį, nes 
direktyvoje daugiau dėmesio skiriama pirotechnikos gaminių patekimui į rinką, o ne jų 
gamybai ir laikymui.

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis

  
1  Dar neskelbta OL.
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(6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 
keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių gaminių 
pardavimo vartotojams ir naudojimo 
leistinas amžiaus ribas, taip pat užtikrinti, 
kad ženklinant būtų nurodyta pakankamai 
tinkamos informacijos apie saugų 
naudojimą, siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą, aplinką ir užtikrinti saugumą.
Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties.

(6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 
keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių gaminių 
pardavimo vartotojams ir naudojimo 
leistinas amžiaus ribas, taip pat užtikrinti, 
kad ženklinant būtų nurodyta pakankamai 
tinkamos informacijos apie saugų 
naudojimą, siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą, aplinką ir užtikrinti saugumą.
Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties. Naudoti transporte skirtų 
pirotechnikos gaminių ženklinimo 
reikalavimuose turi būti atsižvelgiama į 
dabartinę praktiką ir į tai, kad automobilių 
detalių tiekėjų pramonė parduoda 
minėtuosius gaminius profesionaliems 
vartotojams.

Pagrindimas

Automobilių detalių tiekėjų pramonės gaminiai parduodami profesionaliems vartotojams 
(transporto priemonių gamintojams ir jų įgaliotoms dirbtuvėms). Su pristatomomis gaminių 
partijomis pagal Direktyvos 91/155/EEB reikalavimus pateikiami saugos duomenų lapai, 
kuriuose galima rasti duomenų, kurių reikalaujama Komisijos pasiūlymo 12 straipsnyje, ir 
daug kitų duomenų. Automobilių detalių tiekėjų pramonės atstovai nemato poreikio dar kartą 
nurodyti minėtus duomenis ant gaminių ar jų pakuočių.

Pakeitimas 4
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pirotechnikos, ypač fejerverkų, 
naudojimas labai priklauso nuo skirtingų 
kultūrinių įpročių ir tradicijų įvairiose 
valstybėse narėse. Todėl reikia sudaryti 
galimybes valstybėms narėms įgyvendinti 
nacionalines priemones, visuomenės 
apsaugos ar saugos tikslais ribojančias tam 
tikrų kategorijų fejerverkų naudojimą ir 
pardavimą plačiajai visuomenei.

(7) Pirotechnikos, ypač fejerverkų, 
naudojimas labai priklauso nuo skirtingų 
kultūrinių įpročių ir tradicijų įvairiose 
valstybėse narėse. Todėl reikia sudaryti 
galimybes valstybėms narėms įgyvendinti 
specialias nacionalines priemones, 
visuomenės apsaugos ar saugos tikslais 
ribojančias tam tikrų fejerverkų naudojimą 
ir pardavimą plačiajai visuomenei.
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Pakeitimas 5
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Šventiniams ir varžybų fejerverkams 
šios direktyvos nuostatos netaikomos, 
išskyrus tas šventes, kurios rengiamos 
prekybos tikslais.

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse yra rengiamos fejerverkų šventės, kurios yra labai svarbi jų 
kultūros ir tradicijų dalis. Todėl turi būti aišku, kad šios direktyvos nuostatos tokioms 
šventėms netaikomos.

Pakeitimas 6
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kad būtų lengviau įrodyti atitikimą 
esminiams saugos reikalavimams, rengiami 
darnieji standartai, susiję su tokių gaminių 
projektavimu, gamyba ir tikrinimu.

(11) Kad būtų lengviau įrodyti atitikimą 
esminiams saugos reikalavimams, rengiami 
darnieji standartai, susiję su tokių gaminių 
projektavimu ir tikrinimu.

Pagrindimas

Direktyva neapima klausimų, susijusių su gamyba ir standartais.
Pakeitimas 7

12 konstatuojamoji dalis

(12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtinta ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ir 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutas (ETSI). Šios organizacijos 
pripažintos kompetentingomis tvirtinti 
darniuosius standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus teikimo 
tvarką, nustatyta tvarka.

(12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtinta ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ir 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutas (ETSI). Šios organizacijos 
pripažintos kompetentingomis tvirtinti 
darniuosius standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus teikimo 
tvarką, nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos 
automobilių detalių tiekėjų pramonė veikia 
visame pasaulyje, pageidautina, kad ES 
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standartai būtų pagrįsti arba suderinti su 
tarptautiniais ISO standartais.

Pagrindimas

Europos automobilių detalių tiekėjų pramonė tiekia savo gaminius visame pasaulyje.
Tarptautiniai ISO standartai yra labiau pageidautini siekiant išlaikyti konkurencingumą.
Pasiūlymas atitinka Aukšto lygio grupės CARS 21 rekomendacijas.

Pakeitimas 8
14 konstatuojamoji dalis

(14) Laisvam pirotechnikos gaminių 
judėjimui Bendrijoje užtikrinti, šie gaminiai 
turėtų būti pažymėti CE ženklu, kuris rodo, 
kad gaminiai atitinka šios direktyvos 
nuostatas.

(14) Laisvam pirotechnikos gaminių 
judėjimui Bendrijoje užtikrinti ir siekiant, 
kad šie gaminiai patektų į rinką, jie turėtų 
būti pažymėti ženklu CE, kuris rodo, kad 
gaminiai atitinka šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 9
15 konstatuojamoji dalis

(15) Kalbant apie saugų vežimą, 
pirotechnikos gaminių vežimo taisyklės 
numatytos tarptautinėse konvencijose ir 
susitarimuose, įskaitant Jungtinių Tautų 
rekomendacijas dėl pavojingų krovinių 
vežimo.

(15) Šios direktyvos nuostatos neturi jokios 
įtakos pirotechnikos gaminių vežimui, nes
pirotechnikos gaminių vežimo taisyklės yra 
numatytos tarptautinėse konvencijose ir 
susitarimuose, įskaitant Jungtinių Tautų 
rekomendacijas dėl pavojingų krovinių 
vežimo.

Pagrindimas

Kai tinka, atitinkami bendrijos arba nacionaliniai teisės aktai ir toliau turi būti taikomi 
mašinų pramonėje, siekiant pirotechnikos gaminių gamybos, sandėliavimo, eksponavimo ir 
eksploatavimo saugumo.

Pakeitimas 10
1 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka

- pagal nacionalinius įstatymus kariuomenei 
ar policijai skirtiems pirotechnikos 
gaminiams;

- pagal nacionalinius įstatymus kariuomenei, 
policijai ar priešgaisrinei gelbėjimo 
tarnybai nekomerciniam naudojimui 
skirtiems pirotechnikos gaminiams;
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Pagrindimas

Fejerverkams, skirtiems mokyti arba specialiai naudoti, šios direktyvos nuostatos neturi būti 
taikomos.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 4 dalies 3 įtrauka

- pirotechnikos gaminiams, skirtiems 
naudoti lėktuvuose;

- pirotechnikos gaminiams, skirtiems 
naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje;

Pagrindimas

Tai yra tikslesnis terminas. Racionaliau yra išbraukti lėktuvus ir šios direktyvos nuostatas 
taikyti visai aviacijos ir kosmoso pramonei (dėl labai griežtos kontrolės nelaimingų atsitikimų 
dėl pirotechnikos gaminių praktiškai neužfiksuota).

Pakeitimas 12
1 straipsnio 4 dalies 4 įtrauka

- pirotechnikos gaminiams, patenkantiems į 
1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų 
sauga, suderinimo taikymo sritį;

- sprogstamosioms kapsulėms, skirtoms 
išskirtinai žaislams, ir kitiems gaminiams, 
patenkantiems į 1988 m. gegužės 3 d. 
Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su žaislų sauga, 
suderinimo taikymo sritį;

Pagrindimas

Esant tokiai teksto formuluotei šios direktyvos nuostatos būtų taikomos žaislų 
sprogstamosioms kapsulėms, kurioms jau taikoma direktyva dėl žaislų saugumo.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 4 dalies 6 įtrauka

- šaudmenims, t. y. sviediniams ir 
šaunamiesiems užtaisams, kurie skirti mažo 
kalibro ginklams, artilerijos ir kitiems 
šaunamiesiems ginklams.

- šaudmenims, t. y. sviediniams ir 
šaunamiesiems užtaisams, kurie skirti 
nešiojamiems šaunamiesiems ginklams, 
artilerijos ir kitiems šaunamiesiems 
ginklams.

Pagrindimas

Paaiškinimas. Terminas nešiojamieji šaunamieji ginklai tarptautiniu mastu yra labiau 
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paplitęs.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 4 dalies 6 a įtrauka (nauja)

- pirotechnikos gaminių laikymui ir 
vežimui.

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės aktų nuostatų dubliavimosi, turi būti aišku, kad pirotechnikos gaminių 
vežimo atvejais šios direktyvos nuostatos netaikomos, nes tam sėkmingai taikomos 
tarptautinės konvencijos ir susitarimai, įskaitant Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl 
pavojingų prekių (taip pat ir sprogmenų) vežimo.

Pakeitimas 15
2 straipsnio 1 dalis

1. „Pirotechnikos gaminys“ – tai gaminys,
skirtas pramogai ir kitiems tikslams, kurio 
sudėtyje yra medžiagų ar medžiagų mišinio, 
skirto karščiui, šviesai, garsui, dujoms, 
dūmams ar tokių efektų deriniui gauti, 
vykstant savaiminei egzoterminei cheminei 
reakcijai.

1. „Pirotechnikos gaminys“ – tai prietaisas 
arba įrankis, kurio sudėtyje yra medžiagų, 
skirtų karščiui, šviesai, garsui, dujoms, 
dūmams ar tokių efektų deriniui gauti, 
vykstant savaiminei egzoterminei cheminei 
reakcijai.

Pakeitimas 16
2 straipsnio 2 dalis

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
galutiniam naudojimui skirto produkto
atidavimas už pinigus ar nemokamai 
platinimui ir (arba) naudojimui Bendrijos 
rinkoje

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
trečiosioms šalims skirto pirotechnikos 
gaminio atidavimas už pinigus ar 
nemokamai platinimui ir (arba) naudojimui 
Bendrijos rinkoje.

Pagrindimas

Terminas „skirtas galutiniam naudojimui“ yra klaidinantis, kai kalbama apie mašinų 
pramonės pirotechnikos gaminius. Jie pateikiami į rinką, kad būtų montuojami į automobilio 
saugumo sistemą (į oro pagalvių komplektus, pasostes ir pan.), todėl terminas galutiniam 
naudojimui automobilių pramonėje reiškia, kad apsaugotų automobilio naudotoją. Šių 
sistemų veikimas, įskaitant pirotechnikos gaminius, yra tikrinamas pagal atitinkamas 
apsaugos nuo priekinio susidūrimo, šoninio ir pan. direktyvas.
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Pakeitimas 17
2 straipsnio 3 dalis

3. „Fejerverkas“ – pramogoms skirtas 
pirotechnikos gaminys.

3. „Fejerverkas“ – remiantis Jungtinių 
Tautų rekomendacijomis ir Komisijos 
direktyva 2004/57/EB1, pramogoms, 
laisvalaikio praleidimui, reklamai, scenos ir 
kino specialiesiems efektams skirtas 
pirotechnikos gaminys.

-------------
1 OL L 127, 29.4.2004, p. 73.

Pakeitimas 18
2 straipsnio 4 dalis

4. „Automobilinis pirotechnikos gaminys“ –
gaminys, kurio sudėtyje yra pirotechnikos 
medžiagų, naudojamas saugos ar kitiems 
įtaisams motorinėse transporto priemonėse 
įjungti.

4. „Automobiliams skirtas pirotechnikos 
gaminys“ – automobilinio saugos įrenginio 
dalys, kurių sudėtyje yra pirotechnikos 
medžiagų, naudojamos saugos ar kitiems 
įtaisams transporto priemonėse įjungti.

Pagrindimas

Terminas „motorinėse“ išbraukiamas, nes tokie įtaisai gali būti naudojami ne tik motorinėse 
transporto priemonėse.

Pakeitimas 19
2 straipsnio 8 dalis

8. „Specialių žinių turintis asmuo“ – asmuo, 
turintis valstybės narės leidimą laikyti ir 
(arba) naudoti savo teritorijoje 4 kategorijos 
fejerverkus ir (arba) kitus 2 kategorijos 
pirotechnikos gaminius, apibrėžtus 3 
straipsnyje.

8. „Specialių žinių turintis asmuo“ – asmuo, 
turintis valstybės narės leidimą laikyti ir 
(arba) naudoti savo teritorijoje 4 kategorijos 
fejerverkus ir (arba) kitus 2 kategorijos 
pirotechnikos gaminius, apibrėžtus 3 
straipsnyje

Pagrindimas

Pakeitimas lietuvių kalbos variantui įtakos neturi.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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1. Pirotechnikos gaminius, kuriems taikoma 
ši direktyva, pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį gamintojai priskiria 
kategorijoms. Atlikdamos 9 straipsnyje 
numatytas atitikties įvertinimo procedūras, 
notifikuotosios įstaigos patvirtina gaminio 
priskyrimą kategorijai

1. Gamintojai arba importuotojai
pirotechnikos gaminius, kuriems taikoma ši 
direktyva, priklausomai nuo jų naudojimo 
tipo arba paskirties ir atsižvelgdami į jų
pagal jų pavojaus lygį, įskaitant garso lygį,
priskiria kategorijoms. Atlikdamos 9 
straipsnyje numatytas atitikties įvertinimo 
procedūras, notifikuotosios įstaigos 
patvirtina gaminio priskyrimą kategorijai.

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad pavojus yra susijęs su naudojimu. Žr. 6 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 21
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai 
nedidelį pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose, įskaitant gyvenamosiose 
patalpose naudoti skirtus fejerverkus;

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai 
nedidelį pavojų ir turi nedidelį garsinį 
poveikį, yra skirti vartotojams naudoti 
mažose uždarose teritorijose, įskaitant 
gyvenamosiose arba viešosiose patalpose, 
taip pat stebint žiūrovams naudoti skirtus
fejerverkus.

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose lauke;

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų, turi mažą garsinį poveikį ir yra 
skirti vartotojams naudoti didelėse uždarose 
lauko teritorijose, taip pat stebint 
žiūrovams;

3 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose 
teritorijose lauke;

3 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti vartotojams naudoti 
didelėse atvirose lauko teritorijose, taip pat 
techniniais tikslais signalizavimo, žemės 
ūkio arba panašiose srityse; Šių gaminių 
sukeliamo garso lygis neturėtų kelti 
pavojaus žmonių sveikatai;
3 kategorija: pirotechnikos gaminiai, kurie 
kelia nedidelį pavojų ir yra skirti naudoti 
specialių žinių turintiems asmenims tik 
didelėse atvirose lauko teritorijose*, 
nedideliu atstumu stebint žiūrovams;

4 kategorija: fejerverkai, kurie kelia didelį 
pavojų ir yra skirti naudoti tik specialių žinių 
turintiems asmenims, plačiai žinomi 
pavadinimu „fejerverkai profesiniam 

4 kategorija: fejerverkai, kurie kelia didelį 
pavojų ir yra skirti naudoti tik specialių žinių 
turintiems asmenims, plačiai žinomi 
pavadinimu „fejerverkai profesiniam 
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naudojimui“. naudojimui“.
(Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, nuorodos 
į šias kategorijas turės būti pakeistos visame 
tekste.)

Pagrindimas

Reikia atkreipti dėmesį į pirotechnikos gaminius, skirtus scenai.

Pakeitimas 22
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto antraštė

b) Kiti pirotechnikos gaminiai b) Automobiliniai ir kitos paskirties  
pirotechnikos gaminiai

Pakeitimas 23
4 straipsnio 3 dalies a punktas

(a) pateikia savo produktus notifikuotajai 
įstaigai, kuri pagal 9 straipsnį atlieka 
atitikties įvertinimo procedūras;

(a) pateikia išsamią informaciją apie savo 
produktus ir jų savybes notifikuotajai 
įstaigai, kuri pagal 9 straipsnį atlieka 
atitikties įvertinimo procedūras;

Pakeitimas 24
5 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pirotechnikos gaminiai, 
kuriems taikoma ši direktyva, būtų 
pateikiami į rinką tik tuomet, jei jie atitinka 
šios direktyvos reikalavimus, yra pažymėti 
CE ženklu ir atitinka visus reikalavimus, 
susijusius su atitikties įvertinimu.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pirotechnikos gaminiai, 
kuriems taikoma ši direktyva, būtų 
pateikiami į rinką ir laisvai judėtų Bendrijos 
vidaus rinkoje tik tuomet, jei jie atitinka šios 
direktyvos reikalavimus, yra pažymėti CE 
ženklu ir atitinka visus reikalavimus, 
susijusius su atitikties įvertinimu.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pirotechnikos gaminiai nebūtų 
nepagrįstai žymimi CE ženklu.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pirotechnikos gaminiai,
kuriems taikoma ši direktyva, nebūtų 
nepagrįstai žymimi CE ženklu.

Pakeitimas 25
6 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės negali uždrausti, apriboti 
ir trukdyti pateikti į rinką pirotechnikos 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

1. Valstybės narės negali uždrausti, apriboti 
ir trukdyti pateikti į rinką ir laisvai judėti 
pirotechnikos gaminius, kuriems taikoma ši 
direktyva ir kurie atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.

Pakeitimas 26
6 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais imtis 
priemonių, ribojančių 2 ir 3 kategorijų 
fejerverkų naudojimą ir pardavimą plačiajai 
visuomenei.

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais imtis 
priemonių, ribojančių 2 ir 3 kategorijų 
fejerverkų naudojimą ir pardavimą 
vartotojams.

Pakeitimas 27
6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose rodyti 
pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka šios 
direktyvos nuostatų, jei matomas ženklas 
aiškiai rodo, kad gaminiai neatitinka 
reikalavimų ir nebus parduodami tol, kol 
gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo 
įgaliotasis atstovas neužtikrins jų atitikties 
reikalavimams. Tokių renginių metu, 
vadovaujantis valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustatytais 
reikalavimais, būtina imtis tinkamų 
priemonių žmonių saugumui užtikrinti.

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose, 
demonstracijose ir pramoginiuose 
renginiuose rodyti tik ekspertų turimus ir 
valdomus pirotechnikos gaminius, netgi jei 
jie neatitinka šios direktyvos nuostatų, jei 
matomas ženklas aiškiai rodo, kad gaminiai 
neatitinka reikalavimų ir nebus parduodami 
tol, kol gamintojas, importuotojas ar 
Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas 
neužtikrins jų atitikties reikalavimams.
Tokių renginių metu, vadovaujantis
valstybės narės kompetentingos institucijos 
nustatytais reikalavimais, būtina imtis 
tinkamų priemonių žmonių saugumui 
užtikrinti.

Pakeitimas 28
6 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių laisvam 
automobilinių pirotechnikos gaminių, kurie 
neatitinka šios direktyvos nuostatų, 

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių laisvam 
pirotechnikos gaminių, kurie neatitinka šios 
direktyvos nuostatų, judėjimui ir 
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judėjimui ir naudojimui, jei tie gaminiai yra 
specialiai pagaminti moksliniams tyrimams, 
technologijų plėtrai ir bandymams, ir 
matomas ženklas aiškiai informuoja apie 
tokį neatitikimą ir apie tai, kad gaminiai nėra 
parduodami.

naudojimui, jei tie gaminiai yra specialiai 
pagaminti moksliniams tyrimams, 
technologijų plėtrai ir bandymams, ir 
matomas ženklas aiškiai informuoja apie 
tokį neatitikimą ir apie tai, kad gaminiai nėra 
parduodami.

Pagrindimas

Turi būti skatinami ne tik automobilių pramonės pirotechnikos gaminių, bet ir visų gaminių, 
kuriems taikoma ši direktyva, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra.

Pakeitimas 29
7 straipsnio 2 dalis

2. Visuomenės saugumo ar saugos 
sumetimais valstybės narės gali padidinti 1 
dalyje nustatytas amžiaus ribas. Valstybės 
narės taip pat gali sumažinti amžiaus ribą 
atitinkamus profesinius mokymus 
baigusiems ar šiuo metu besimokantiems 
asmenims.

2. Tik visuomenės saugumo ar saugos 
sumetimais valstybės narės gali padidinti 1 
dalyje nustatytas amžiaus ribas. Valstybės 
narės taip pat gali sumažinti amžiaus ribą 
atitinkamus profesinius mokymus 
baigusiems ar šiuo metu besimokantiems 
asmenims.

Pakeitimas 30
7 straipsnio 3 dalis

3. Gamintojai ir platintojai vartotojams, 
išskyrus specialių žinių turinčius asmenis, 
neparduoda ar kitaip nesudaro galimybės 
naudotis šiais pirotechnikos gaminiais:

3. Gamintojai ir platintojai vartotojams, 
išskyrus specialių žinių turinčius asmenis, 
neparduoda ar kitaip nesudaro galimybės 
naudotis šiais pirotechnikos gaminiais:

(a) 4 kategorijos fejerverkais, (a) 4 ir 3a kategorijos fejerverkais,
(b) kitais 2 kategorijos pirotechnikos 
gaminiais.

(b) automobiliniai ir kitos paskirties 2 
kategorijos pirotechniniai gaminiai.

Pakeitimas 31
8 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB 
nustatyta tvarka, Komisija gali paprašyti 
Europos standartizacijos institucijų šios 
direktyvos įgyvendinimo tikslais parengti ar 
pakeisti Europos standartus.

1. Vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB 
nustatyta tvarka, Komisija gali paprašyti 
Europos standartizacijos institucijų šios 
direktyvos įgyvendinimo tikslais parengti ar 
pakeisti Europos standartus ar skatinti 
atitinkamas tarptautines institucijas 
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sudaryti ar persvarstyti tarptautinius 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Europos automobilių detalių tiekėjų  pramonė tiekia savo gaminius visame pasaulyje.
Tarptautiniai ISO standartai yra labiau pageidautini siekiant išlaikyti konkurencingumą.
Pasiūlymas atitinka Aukšto lygio grupės CARS 21 rekomendacijas.

Pakeitimas 32
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Valstybės narės laiko, kad pirotechnikos 
gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kurie atitinka nacionalinius standartus, 
perkeliančius į nacionalinę teisę darniuosius 
standartus, kurių nuorodos paskelbtos 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, 
atitinka 4 straipsnio 1 dalyje minimus 
esminius saugos reikalavimus.

Valstybės narės turi susipažinti ir priimti 
darniuosius standartus, kurie buvo 
paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Valstybės narės laiko, kad 
pirotechnikos gaminiai, kuriems taikoma ši 
direktyva ir kurie atitinka nacionalinius 
standartus, perkeliančius į nacionalinę teisę 
darniuosius standartus, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame 
leidinyje, atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus.

Pakeitimas 33
8 straipsnio 4 dalis

4. Kai valstybė narė ar Komisija mano, kad 
šiame straipsnyje minimi darnieji standartai 
nevisiškai atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus, 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
klausimą pateikia svarstyti Direktyva 
98/34/EB įsteigtam nuolatiniam komitetui, 
nurodydama priežastis. Komitetas 
nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.
Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, 
Komisija valstybes nares informuoja apie 
standartams ir 2 pastraipoje minimam jų 
skelbimui taikytinas priemones.

4. Kai valstybė narė ar Komisija mano, kad 
šiame straipsnyje minimi darnieji standartai 
nevisiškai atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus, 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
klausimą pateikia svarstyti Direktyva 
98/34/EB įsteigtam nuolatiniam komitetui, 
nurodydama priežastis. Komitetas 
nedelsdamas, bet kokiu atveju, jeigu realu 
tai padaryti, per tris mėnesius nuo 
klausimo pateikimo, pareiškia savo 
nuomonę. Atsižvelgdama į komiteto 
nuomonę, Komisija valstybes nares 
informuoja apie standartams ir 2 pastraipoje 
minimam jų skelbimui taikytinas priemones.
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Pagrindimas

Paskelbto standarto svarstymas nėra palankus pramonei, kuri turi būti tikra savo gaminių 
tinkamumu.

Pakeitimas 34
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Sėkmingai atlikę atitikties vertinimą pagal 
9 straipsnį, gamintojai atitikties ženklu CE 
pažymi pačius pirotechnikos gaminius, o jei 
tai neįmanoma – prie jų tvirtinamą 
identifikacinę plokštelę arba galiausiai, jei 
pirmųjų dviejų būdų negalima taikyti, jų 
pakuotę taip, kad ženklas būtų matomas, 
lengvai įskaitomas ir neištrinamas.
Identifikacinė plokštelė turi būti pagaminta 
taip, kad jos nebūtų galima panaudoti antrą 
kartą.

1. Sėkmingai atlikę atitikties vertinimą pagal 
9 straipsnį, gamintojai atitikties ženklu CE 
pažymi pačius pirotechnikos gaminius, o jei 
tai neįmanoma – prie jų tvirtinamą 
identifikacinę plokštelę arba galiausiai, jei 
pirmųjų dviejų būdų negalima taikyti, jų 
dėžę arba pakuotę taip, kad ženklas būtų 
matomas, lengvai įskaitomas ir neištrinamas.
Identifikacinė plokštelė turi būti pagaminta 
taip, kad jos nebūtų galima panaudoti antrą 
kartą.

Pakeitimas 35
12 straipsnio antraštė

Ženklinimas Kitų nei automobilinių pirotechnikos 
gaminių ženklinimas

Pagrindimas

Automobilių detalių tiekėjų pramonės gaminiai parduodami profesionaliems vartotojams 
(transporto priemonių gamintojams ir jų įgaliotoms dirbtuvėms). Todėl jų ženklinimo 
taisyklės turėtų skirtis nuo kitiems pirotechnikos gaminiams taikomų taisyklių.

Pakeitimas 36
12 straipsnio 2 dalis

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo 
ar įgalioto jo atstovo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir tipas, minimalūs amžiaus 
reikalavimai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, gaminio kategorija, naudojimo 
instrukcijos ir, jei reikia, saugus atstumas.
Etiketėje taip pat nurodoma gaminio 

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo, 
importuotojo ar įgalioto jo atstovo 
pavadinimas, gaminio pavadinimas ir tipas, 
naudojimo instrukcijos ir, jei reikia, saugus 
atstumas iki žiūrovų. Etiketėje taip pat 
nurodoma informacija apie keliamą pavojų 
(masinio sprogimo pavojus, išsvaidymo 
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sudėtyje esančios medžiagos ar medžiagų 
mišinio klasė (skyrius) (1.1–1.6) pagal 
JT/ADR klasifikavimo sistemą ar panaši
informacija apie keliamą pavojų (masinio 
sprogimo pavojus, išsvaidymo pavojus, 
gaisro pavojus, sprogimo pavojus).

pavojus, sprogimo pavojus, gaisro pavojus, 
garsinis pavojus), notifikuotosios įstaigos, 
kuri atsakinga už pirotechnikos gaminio 
atitikties įvertinimą, numeris.

Pakeitimas 37
12 straipsnio 5 dalis

5. 1 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 4 
kategorijos fejerverkams ir kitiems 2 
kategorijos pirotechnikos gaminiams, 
kuriuos gamintojas viešai eksponuoja.

5. 1 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 4 
kategorijos fejerverkams ir automobiliniams 
ir kitos paskirties 2 kategorijos 
pirotechnikos gaminiams, kurie nebuvo
patekę į rinką ir kuriuos pats gamintojas 
naudoja arba viešai eksponuoja.

Pakeitimas 38
12a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
Automobilinių pirotechnikos gaminių 

ženklinimas
1. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo 
ar įgalioto jo atstovo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir tipas.
2. Jei ant pirotechnikos gaminio nėra 
pakankamai vietos 1 dalyje reikalaujamai 
informacijai nurodyti, tokia informacija 
pateikiama ant pakuotės.

Pagrindimas

Automobilių detalių tiekėjų pramonės gaminiai parduodami profesionaliems vartotojams 
(transporto priemonių gamintojams ir jų įgaliotoms dirbtuvėms). Su pristatomomis gaminių 
partijomis pagal Direktyvos 91/155/EEB reikalavimus pateikiami saugos duomenų lapai, 
kuriuose galima rasti duomenų, kurių reikalaujama Komisijos pasiūlymo 12 straipsnyje, ir 
kitų duomenų. Todėl nebūtina dar kartą pateikti šią informaciją ant gaminių ar jų pakuočių.
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Pakeitimas 39
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pirotechnikos 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, 
būtų galima pateikti į rinką tik tuomet, jei jie 
tinkamai laikomi, naudojami pagal 
numatytą paskirtį ir nekelia pavojaus žmonių 
sveikatai ir saugai.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pirotechnikos 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, 
būtų galima pateikti į rinką tik tuomet, jei jie 
tinkamai laikomi, atsižvelgiant į jų numatytą 
paskirtį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai 
ir saugai.

Pakeitimas 40
20 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 
įsigalioję ne vėliau kaip iki […], įgyvendina 
šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės, remdamosi 10 straipsnio 
1 dalies nuostatomis, Komisijai praneša 
apie paskirtas įstaigas, priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 
įsigalioję ne vėliau kaip iki […], įgyvendina 
šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Pagrindimas

Turi būti nustatytas laikotarpis, per kurį valstybės narės turi skirti notifikuotąsias įstaigas.
Priešingu atveju, gamintojai negalės įvykdyti šios direktyvos reikalavimų ir pateikti savo 
gaminius į rinką.

Pakeitimas 41
I priedo 1 dalis

(1) Kad būtų užtikrinta maksimali sauga ir 
patikimumas, kiekvienas pirotechnikos 
gaminys turi atitikti gamintojo notifikuotajai 
įstaigai nurodytas charakteristikas.

(1) Kad būtų užtikrinta maksimali sauga ir 
patikimumas, kiekvienas pirotechnikos 
gaminys turi atitikti gamintojo, importuotojo 
arba įgalioto jo atstovo notifikuotajai 
įstaigai nurodytas charakteristikas.

Pakeitimas 42
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I priedo b punktas

(b) Fizinis ir cheminis pirotechnikos 
gaminio stabilumas įprastomis aplinkos 
sąlygomis, kurias galima iš anksto numatyti.

(b) Fizinis ir cheminis pirotechnikos 
gaminio stabilumas ir atsparumas 
įprastomis aplinkos sąlygomis, kurias galima 
iš anksto numatyti.

Pakeitimas 43
I priedo c punktas

(c) Jautrumas įprastomis numatomomis 
eksploatavimo ir pervežimo sąlygomis.

(c) Jautrumas įprastomis numatomomis 
eksploatavimo ir pervežimo sąlygomis.
Pirotechnikos gaminiai įprastomis 
sąlygomis turėtų būti vežami ir laikomi su 
pirotechniniu mišiniu, jei gamintojo 
instrukcijose nenurodyta kitaip.

Pakeitimas 44
I priedo k punktas

(k) Pirotechnikos gaminiai įprastomis 
sąlygomis turėtų būti pervežami ir laikomi 
su pirotechniniu mišiniu, jei gamintojo 
instrukcijose nenurodyta kitaip.

Išbraukta.

Pakeitimas 45
I priedo A dalies a punktas

a) Pagal gryno sprogstamojo mišinio kiekį, 
saugų atstumą, sprogimo garso lygį ar 
panašias savybes gamintojas priskiria 
fejerverkus skirtingoms kategorijoms pagal 
3 straipsnį. Kategorija aiškiai nurodoma 
etiketėje.

a) Pagal naudojimo tipą, paskirtį, 
pavojingumo laipsnį, gryno sprogstamojo 
mišinio kiekį, saugų atstumą, sprogimo 
garso lygį ar panašias savybes gamintojas 
priskiria fejerverkus skirtingoms 
kategorijoms pagal 3 straipsnį. Kategorija 
aiškiai nurodoma etiketėje.

Pakeitimas 46
I priedo A dalies c punktas

c) Uždegimo būdas turi būti aiškiai matomas c) Kai reikalaujama, uždegimo būdas turi 
būti aiškiai matomas arba nurodytas 
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arba nurodytas etiketėje ar instrukcijose. etiketėje ar instrukcijose.

Pakeitimas 47
I priedo C dalies c punktas

c) Elektriniai degikliai įprastomis 
numatomomis sandėliavimo ir naudojimo 
sąlygomis turi būti apsaugoti nuo 
elektromagnetinių laukų.

c) Kai tinka, elektriniai degikliai įprastomis 
numatomomis sandėliavimo ir naudojimo 
sąlygomis turi būti apsaugoti nuo 
elektromagnetinių laukų.

Pakeitimas 48
I priedo C dalies e punktas

e) Kartu su kita informacija apie gaminį 
turi būti nurodytas sprogdiklio degimo 
laikas.

Išbraukta.
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