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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde richtlijn betreft het in de handel brengen en het gebruik van pyrotechnische 
artikelen. Deze artikelen bestaan enerzijds uit vuurwerk en anderzijds uit veiligheidssystemen 
voor inzittenden van motorvoertuigen (hoofdzakelijk airbags en gordelspanners). De EU-markt 
voor vuurwerk wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljard euro. Jaarlijks worden in de EU in 
ongeveer 20 miljoen motorvoertuigen veiligheidssystemen voor inzittenden ingebouwd. Air bags 
(ongeveer 80 miljoen per jaar) zijn goed voor ongeveer 3,5 miljard euro. Gordelspanners 
(ongeveer 90 miljoen per jaar) vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 2 miljard euro.

De wetgeving inzake het in de handel brengen en het gebruik van pyrotechnische artikelen 
(goedkeuringssysteem, beperkingen voor de consument, etikettering, enz.) wordt momenteel in 
de gehele EU op nationaal niveau vastgesteld zonder wederzijdse erkenning van de 
testresultaten, hetgeen leidt tot een versnipperde markt met extra kosten voor fabrikanten en 
importeurs en tot ongevallen als gevolg van verkeerd gebruik en defecten.

In het onderhavige voorstel stelt de Commissie voor de 25 naast elkaar bestaande nationale 
goedkeuringsprocedures te vervangen door een enkele EU-richtlijn met geharmoniseerde 
veiligheidsvoorschriften (op basis van het beginsel "eens getest, overal geaccepteerd"). 
Fabrikanten en importeurs zijn verplicht deze voorschriften in acht te nemen, hetgeen hen het 
recht geeft de CE-markering te gebruiken en volledige toegang biedt tot de interne markt als 
geheel. Rekening houdend met de verscheidenheid van de verschillende nationale voorschriften 
voor het in de handel brengen en het gebruik van vuurwerk biedt het voorstel de lidstaten 
tegelijkertijd de mogelijkheid hun eigen voorschriften te handhaven wat betreft de 
minimumleeftijd en het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde categorieën vuurwerk.

De rapporteur is over het algemeen blij met het voorstel van de Commissie. Het is een goed 
voorbeeld van deregulering en vereenvoudiging van wetgeving. Het huidige wettelijk kader is 
complex en ontbeert transparantie, hetgeen leidt tot aanzienlijke administratieve rompslomp voor 
bedrijven en tot onnodige testkosten (tot 25.000 euro per goedkeuring). Door te streven naar een 
interne markt voor pyrotechnische artikelen kunnen de bestaande handelsbelemmeringen uit de 
weg worden geruimd en kan een hoog niveau van consumentenbescherming worden 
gewaarborgd.

De rapporteur betreurt dat geen echte interne markt tot stand wordt gebracht als gevolg van de 
uitzonderingen die worden gemaakt voor de nationale voorschriften inzake het gebruik en in de 
handel brengen van de twee belangrijkste categorieën vuurwerk. Gezien het huidige politieke 
spectrum en de uiteenlopende situaties in de lidstaten is de rapporteur echter van mening dat de 
voorgestelde richtlijn een stap in de goede richting is. Niettemin kan een aantal amendementen 
worden ingediend om het voorstel bruikbaarder te maken en rechtszekerheid te creëren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Deze bepalingen kunnen de handel in de 
Gemeenschap belemmeren en moeten 
worden geharmoniseerd om het vrije verkeer 
van pyrotechnische artikelen in de interne 
markt te garanderen en tegelijkertijd een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en de veiligheid 
van de consument te bieden.

(2) Deze bepalingen kunnen de handel in de 
Gemeenschap belemmeren en moeten 
worden geharmoniseerd om het vrije verkeer 
van pyrotechnische artikelen in de interne 
markt te garanderen en tegelijkertijd een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en de veiligheid 
van de consument en de professionele 
eindgebruiker te bieden.

Motivering

Vuurwerk voor professioneel gebruik (categorie 4) vertegenwoordigt ongeveer de helft van de 
totale EU-markt voor vuurwerk en het leeuwendeel van de vuurwerkproductie in de EU. De 
veiligheid van de professionele gebruiker is derhalve ook van het allergrootste belang.

Amendement 2
Overweging 5

(5) Om voor voldoende hoge 
beschermingsniveaus te zorgen, moeten 
pyrotechnische artikelen in categorieën 
worden ondergebracht op basis van 
toepassing, doel en gevaar.

(5) Om voor voldoende hoge 
beschermingsniveaus te zorgen, moeten 
pyrotechnische artikelen in categorieën 
worden ondergebracht vooral op basis van 
het gevaar ervan wat betreft toepassing, 
doel of geluidsniveau.

Motivering

Er moet nader worden aangegeven welke aspecten gevaar voor de consument opleveren, omdat 
deze richtlijn betrekking heeft op het in de handel brengen en niet op de productie en de opslag 
van pyrotechnische artikelen.

Amendement 3
Overweging 6

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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veilig gebruik bevat teneinde de gezondheid 
en de veiligheid van de mens en het milieu 
te beschermen. Sommige pyrotechnische 
artikelen mogen uitsluitend beschikbaar zijn 
voor erkende specialisten die over de nodige 
kennis, vaardigheden en ervaring 
beschikken.

veilig gebruik bevat teneinde de gezondheid 
en de veiligheid van de mens en het milieu 
te beschermen. Sommige pyrotechnische 
artikelen mogen uitsluitend beschikbaar zijn 
voor erkende specialisten die over de nodige 
kennis, vaardigheden en ervaring 
beschikken. Waar het gaat om 
pyrotechnische artikelen voor 
motorvoertuigen moet bij de 
etiketteringsvoorschriften rekening worden 
gehouden met huidige praktijken en met 
het feit dat de toeleveringsindustrie deze 
producten aan professionele gebruikers 
verkoopt.

Motivering

De artikelen van de toeleveringsindustrie worden aan professionele gebruikers verkocht (de 
autoproducenten en hun erkende dealers). De geleverde partijen pyrotechnische artikelen gaan 
vergezeld van een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in richtlijn 91/155/EEG waar de op 
grond van artikel 12 van het Commissievoorstel vereiste gegevens en vele andere gegevens te 
vinden zijn. De toeleveringsindustrie ziet geen noodzaak om deze gegevens op de artikelen of de 
verpakking te herhalen.

Amendement 4
Overweging 7

(7) Wat het gebruik van pyrotechnische 
artikelen en met name van vuurwerk betreft, 
bestaan er in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenlopende culturele gebruiken en 
tradities. Daarom moeten de lidstaten 
nationale maatregelen kunnen nemen om 
het gebruik of de verkoop van bepaalde 
categorieën vuurwerk aan het publiek te 
beperken omwille van de openbare orde en 
veiligheid.

(7) Wat het gebruik van pyrotechnische 
artikelen en met name van vuurwerk betreft, 
bestaan er in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenlopende culturele gebruiken en 
tradities. Daarom moeten de lidstaten 
specifieke maatregelen kunnen nemen om 
het gebruik of de verkoop van bepaald
vuurwerk aan het publiek te beperken 
omwille van de openbare orde en veiligheid.

Amendement 5
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Deze richtlijn is niet van toepassing 
op vuurwerkevenementen en - wedstrijden, 
behalve wanneer deze voor commerciële 
doeleinden worden georganiseerd.
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Motivering

In verschillende lidstaten worden vuurwerkevenementen georganiseerd die een essentieel 
onderdeel van hun cultuur en traditie vormen. Daarom moet het duidelijk zijn dat de 
onderhavige richtlijn hierop niet van toepassing is.

Amendement 6
Overweging 11

(11) Om gemakkelijker te kunnen aantonen 
dat de fundamentele 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, 
worden op dit moment geharmoniseerde 
normen met betrekking tot het ontwerp, de 
fabricage en het testen van dergelijke 
artikelen opgesteld.

(11) Om gemakkelijker te kunnen aantonen 
dat de fundamentele 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, 
worden op dit moment geharmoniseerde 
normen met betrekking tot het ontwerp en 
het testen van dergelijke artikelen opgesteld.

Motivering

De richtlijn gaat niet in op de fabricage en de normen evenmin.

Amendement 7
Overweging 12

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees Normalisatie-
instituut voor telecommunicatie (ETSI). 
Deze organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, die 
ze opstellen overeenkomstig de algemene 
richtsnoeren voor de samenwerking tussen 
henzelf en de Commissie en overeenkomstig 
de procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften.

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees Normalisatie-
instituut voor telecommunicatie (ETSI). 
Deze organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, die 
ze opstellen overeenkomstig de algemene 
richtsnoeren voor de samenwerking tussen 
henzelf en de Commissie en overeenkomstig 
de procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften.

Aangezien de Europese 
toeleveringsbedrijven voor de 
automobielindustrie in de gehele wereld 
actief zijn, worden de EU-normen bij 
voorkeur gebaseerd op of geharmoniseerd 
met de internationale ISO-normen.
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Motivering

Brengt de tekst in overeenstemming met de aanbevelingen van de werkgroep CARS 21. Omdat de 
Europese autotoeleveringsindustrie haar producten over de gehele wereld verkoopt, zijn ISO-
normen te prefereren met het oog op behoud van de concurrentiekracht .

Amendement 8
Overweging 14

(14) Pyrotechnische artikelen moeten 
voorzien zijn van de CE-markering die 
aangeeft dat ze aan de bepalingen van deze 
richtlijn voldoen, zodat ze vrij in de 
Gemeenschap kunnen circuleren.

(14) Pyrotechnische artikelen moeten met 
het oog op het in de handel brengen ervan 
voorzien zijn van een CE-markering die 
aangeeft dat ze aan de bepalingen van deze 
richtlijn voldoen, zodat ze vrij in de 
Gemeenschap kunnen circuleren.

Amendement 9
Overweging 15

(15) Wat veilig vervoer betreft, vallen de 
voorschriften inzake het vervoer van 
pyrotechnische artikelen onder 
internationale conventies en akkoorden, 
inclusief de aanbevelingen van de Verenigde 
Naties inzake het vervoer van gevaarlijke 
goederen.

(15) Deze richtlijn mag geen gevolgen
hebben wat veilig vervoer betreft, aangezien
de voorschriften inzake het vervoer van 
pyrotechnische artikelen onder
internationale conventies en akkoorden
vallen, inclusief de aanbevelingen van de 
Verenigde Naties inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen.

Motivering

Wat betreft de veiligheid bij de fabricage, de opslag en het hanteren door professionele 
gebruikers bij de montage in voertuigen of bij het gebruik ervan bij vuurwerkevenementen is 
naar gelang het geval de communautaire resp. de nationale wetgeving van toepassing.

Amendement 10
Artikel 1, lid 4, streepje 1

- pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik, overeenkomstig de nationale 
wetgeving, door strijdkrachten of politie;

- pyrotechnische artikelen bestemd voor 
niet-commercieel gebruik, overeenkomstig 
de nationale wetgeving, door strijdkrachten,
politie of brandweer;

Motivering

Vuurwerk dat wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden of door specialisten moet van deze 
richtlijn worden uitgezonderd.
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Amendement 11
Artikel 1, lid 4, streepje 3

- pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik in luchtvaartuigen;

- pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik in de lucht- en 
ruimtevaartindustrie;

Motivering

Dit is een nauwkeuriger aanduiding. De reden om luchtvaartuigen van deze richtlijn uit te 
zonderen (zeer goede staat van dienst wat betreft ongevallen met pyrotechnische artikelen door
zeer strenge controlesystemen) geldt voor de gehele lucht - en ruimtevaartindustrie.

Amendement 12
Artikel 1, lid 4, streepje 4

- pyrotechnische artikelen die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 88/378/EEG 
van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake de veiligheid van 
speelgoed  vallen;

- slaghoedjes die speciaal zijn ontworpen 
voor speelgoed en andere artikelen die 
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 
88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de 
veiligheid van speelgoed  vallen;

Motivering

In de huidige versie zou de onderhavige richtlijn van toepassing zijn op slaghoedjes die zijn 
ontworpen voor gebruik in speelgoed dat al onder de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed 
valt.

Amendement 13
Artikel 1, lid 4, streepje 6

- munitie, zijnde projectielen en 
drijfladingen die worden gebruikt in kleine 
vuurwapens, artillerie en andere 
vuurwapens.

- munitie, zijnde projectielen en 
drijfladingen die worden gebruikt in 
handvuurwapens, artillerie en andere 
vuurwapens.

Motivering

Verduidelijking. Internationaal is de term "handvuurwapen" gebruikelijker.

Amendement 14
Artikel 1, lid 4, streepje 6 bis (nieuw)

- opslag en vervoer van pyrotechnische 
artikelen.
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Motivering

Om overlapping van wetgeving te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat het vervoer 
van pyrotechnische artikelen van de richtlijn wordt uitgezonderd, aangezien een en ander 
voldoende is geregeld in internationale conventies en overeenkomsten, met inbegrip van de 
aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

Amendement 15
Artikel 2, lid 1

1. "pyrotechnisch artikel": elk artikel dat 
stoffen of een mengsel van stoffen bevat die 
tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of 
rook dan wel een combinatie van dergelijke 
verschijnselen te produceren door middel 
van zichzelf onderhoudende exotherme 
chemische reacties, zowel ter vermaak als 
voor andere doeleinden;

1. "pyrotechnisch artikel": elk inrichting of 
voorziening die stoffen bevat die tot doel 
hebben warmte, licht, geluid, gas of rook 
dan wel een combinatie van dergelijke 
verschijnselen te produceren door middel 
van zichzelf onderhoudende exotherme 
chemische reacties;

Amendement 16
Artikel 2, lid 2

2. "in de handel brengen": het voor de eerste 
keer op de markt van de Gemeenschap 
beschikbaar stellen, al dan niet tegen 
betaling, van een afzonderlijk eindproduct, 
met het oog op distributie en/of gebruik 
ervan;

2. "in de handel brengen": het voor de eerste 
keer op de markt van de Gemeenschap aan 
derden beschikbaar stellen, al dan niet tegen 
betaling, van een afzonderlijk pyrotechnisch 
artikel, met het oog op distributie en/of 
gebruik ervan;

Motivering

De term "eindproduct" geeft in geval van pyrotechnische artikelen voor voertuigen aanleiding 
tot verwarring. Deze worden momenteel op de markt gebracht voor inbouw in andere 
voertuigsystemen (airbagmodules, stoelen, enz.) en als "eindproduct" in voertuigen gebruikt ter
bescherming van de inzittenden. De prestaties van deze systemen, met inbegrip van de 
pyrotechnische artikelen, worden gecontroleerd via de typegoedkeuringsrichtlijnen inzake de 
bescherming tegen frontale en zijdelingse botsingen, enz. 

Amendement 17
Artikel 2, lid 3

3. "vuurwerk": pyrotechnische artikelen ter 
vermaak;

3. "vuurwerk": pyrotechnische artikelen ter 
vermaak, voor vrije tijd, reclamedoeleinden 
en speciale podium - en filmeffecten
overeenkomstig de desbetreffende 
aanbevelingen van de Verenigde Naties en 
Richtlijn 2004/57/EG van de Commissie1;
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______________
1 PB L 127 van 29.4.2004, blz. 73.

Amendement 18
Artikel 2, lid 4

4. "pyrotechnisch artikel voor 
motorvoertuigen": een artikel dat 
pyrotechnische stoffen bevat waarmee
veiligheids- of andere voorzieningen in 
motorvoertuigen worden geactiveerd;

4. "pyrotechnisch artikel voor voertuigen": 
een onderdeel van een 
veiligheidsvoorziening in een voertuig  dat 
pyrotechnische stoffen bevat en dat wordt 
gebruikt om veiligheids- of andere 
voorzieningen in voertuigen te activeren;

Motivering

Verduidelijking van de tekst en vervanging van het woord "motorvoertuigen" door "voertuigen", 
aangezien dergelijke artikelen ook kunnen worden gebruikt in andere voertuigen dan 
motorvoertuigen. 

Amendement 19
Artikel 2, lid 8

8. "persoon met specialistische kennis": een 
persoon die van de lidstaten toestemming 
heeft gekregen om op hun grondgebied 
vuurwerk van categorie 4 en/of andere 
pyrotechnische artikelen van categorie 2 
zoals gedefinieerd in artikel 3 te bezitten 
en/of te gebruiken.

8. "persoon met specialistische kennis": een 
persoon die van de lidstaten toestemming 
heeft gekregen om op hun grondgebied 
vuurwerk van categorie 4 en/of andere 
pyrotechnische artikelen van categorie 2 
zoals gedefinieerd in artikel 3 te hanteren
en/of te gebruiken.

Motivering

Voor vuurwerk, ook bij evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwerk van 
categorie 3, is geen persoon met specialistische kennis nodig, maar wel bij het gebruik van 
pyrotechnische artikelen voor podiumeffecten, die onder categorie 2 van andere pyrotechnische 
artikelen vallen. De persoon met specialistische kennis is nodig voor het hanteren en het 
gebruik.

Amendement 20
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen worden door de 
fabrikant in een bepaalde categorie 
ondergebracht op grond van hun toepassing, 
doel en gevaar. De categorisering wordt 

1. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen worden door de 
fabrikant of de importeur in een bepaalde 
categorie ondergebracht op grond van hun
gevaar, inclusief geluidsniveau wat betreft 
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door de aangemelde instanties bevestigd als 
onderdeel van de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
overeenkomstig artikel 9. 

hun toepassing of doel . De categorisering 
wordt door de aangemelde instanties 
bevestigd als onderdeel van de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
overeenkomstig artikel 9. 

Motivering

Er moet worden aangegeven dat het gevaar inherent is aan het gebruik. Zie overweging 6.

Amendement 21
Artikel 3, lid 1, alinea 2, letter a)

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk 
dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig 
gevaar en een te verwaarlozen 
geluidsniveau oplevert en bestemd is voor 
gebruik door de consument in een kleine 
besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat 
bestemd is voor gebruik binnenshuis of in
openbare gebouwen en voor toeschouwers ;

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar 
oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een besloten ruimte;

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en 
een laag geluidsniveau oplevert en bestemd 
is voor gebruik door de consument 
buitenshuis in een grote besloten ruimte en 
voor toeschouwers;

Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
buitenshuis in een grote open ruimte;

Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig 
gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik 
door de consument buitenshuis in een grote 
open ruimte en voor technische doeleinden, 
om signalen te geven, in de landbouw of 
voor andere soortgelijke doeleinden;

Het geluidsniveau van deze artikelen mag 
de menselijke gezondheid niet schaden.
Categorie 3 bis: vuurwerk dat middelmatig 
of veel gevaar oplevert en bestemd is voor 
gebruik door personen met specialistische 
kennis uitsluitend voor gebruik 
binnenshuis* voor in de onmiddellijke 
nabijheid aanwezige toeschouwers.

Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar 
oplevert en uitsluitend bestemd is voor 
gebruik door personen met specialistische 
kennis, veelal "vuurwerk voor professioneel 
gebruik" genoemd. 

Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar 
oplevert en uitsluitend bestemd is voor 
gebruik door personen met specialistische 
kennis, veelal "vuurwerk voor professioneel 
gebruik" genoemd. 

(Indien dit amendement wordt goedgekeurd, 
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moeten de verwijzingen naar deze 
categorieën in de gehele tekst worden 
aangepast.)

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met zogenoemd podiumvuurwerk.

Amendement 22
Artikel 3, lid 1, alinea 2, letter b), titel

b) andere pyrotechnische artikelen b) pyrotechnische artikelen voor voertuigen 
en andere doeleinden

Amendement 23
Artikel 4, lid 3, letter a)

a) leggen het product voor aan een 
aangemelde instantie die een 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig artikel 9 uitvoert;

a) leggen de details en de kenmerken van 
het product voor aan een aangemelde 
instantie die een 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig artikel 9 uitvoert;

Amendement 24
Artikel 5

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder deze richtlijn 
vallende pyrotechnische artikelen uitsluitend 
in de handel worden gebracht indien ze aan 
de verplichtingen van deze richtlijn voldoen, 
voorzien zijn van de CE-markering en aan 
de verplichtingen van de 
overeenstemmingsbeoordeling voldoen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder deze richtlijn 
vallende pyrotechnische artikelen uitsluitend 
in de handel worden gebracht en vrij op de 
interne markt van de Gemeenschap
circuleren indien ze aan de verplichtingen 
van deze richtlijn voldoen, voorzien zijn van 
de CE-markering en aan de verplichtingen 
van de overeenstemmingsbeoordeling 
voldoen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat pyrotechnische 
artikelen niet onrechtmatig van de CE-
markering zijn voorzien.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat pyrotechnische 
artikelen die onder deze richtlijn vallen niet 
onrechtmatig van de CE-markering zijn 
voorzien.

Amendement 25
Artikel 6, lid 1
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1. De lidstaten mogen het in de handel 
brengen van pyrotechnische artikelen die 
onder deze richtlijn vallen en aan de 
voorschriften van deze richtlijn voldoen, niet 
verbieden, beperken of belemmeren.

1. De lidstaten mogen het in de handel 
brengen en het vrije verkeer van 
pyrotechnische artikelen die onder deze 
richtlijn vallen en aan de voorschriften van 
deze richtlijn voldoen, niet verbieden, 
beperken of belemmeren.

Amendement 26
Artikel 6, lid 2

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat omwille van de 
openbare orde of veiligheid maatregelen 
neemt om het gebruik en/of de verkoop aan 
het grote publiek van vuurwerk van de 
categorieën 2 en 3 te beperken.

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat omwille van de 
openbare orde of veiligheid maatregelen 
neemt om het gebruik en/of de verkoop aan 
de consument van vuurwerk van de 
categorieën 2 en 3 te beperken.

Amendement 27
Artikel 6, lid 3

3. De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties voor 
marketingdoeleinden worden getoond, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken duidelijk 
aangeeft dat ze niet in overeenstemming zijn 
en niet verkocht mogen worden tot ze door 
de fabrikant of door zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger in de Gemeenschap in 
overeenstemming zijn gebracht. Tijdens 
dergelijke evenementen worden passende 
veiligheidsmaatregelen genomen 
overeenkomstig de door de bevoegde 
autoriteit van de desbetreffende lidstaat 
vastgestelde voorschriften om de veiligheid 
van personen te waarborgen. 

3. De lidstaten verhinderen niet dat op 
handelsbeurzen, tentoonstellingen,
demonstraties voor marketingdoeleinden, 
voorstellingen en shows pyrotechnische 
artikelen worden getoond die alleen door 
personen met specialistische kennis worden 
gehanteerd, zelfs als die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn, op voorwaarde dat 
een zichtbaar teken duidelijk aangeeft dat ze 
niet in overeenstemming zijn en niet 
verkocht mogen worden tot ze door de 
fabrikant, de importeur of door zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger in de 
Gemeenschap in overeenstemming zijn 
gebracht. Tijdens dergelijke evenementen 
worden passende veiligheidsmaatregelen 
genomen overeenkomstig de door de 
bevoegde autoriteit van de desbetreffende 
lidstaat vastgestelde voorschriften om de 
veiligheid van personen te waarborgen. 

Amendement 28
Artikel 6, lid 4

4. De lidstaten verhinderen niet dat voor 4. De lidstaten verhinderen niet dat
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motorvoertuigen bestemde pyrotechnische 
artikelen die voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en testdoeleinden zijn 
geproduceerd en niet met de bepalingen van 
deze richtlijn in overeenstemming zijn, vrij 
circuleren en worden gebruikt, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken duidelijk 
aangeeft dat ze niet in overeenstemming zijn 
en niet verkocht mogen worden.

pyrotechnische artikelen die voor 
onderzoeks-, ontwikkelings- en 
testdoeleinden zijn geproduceerd en niet met 
de bepalingen van deze richtlijn in 
overeenstemming zijn, vrij circuleren en 
worden gebruikt, op voorwaarde dat een 
zichtbaar teken duidelijk aangeeft dat ze niet 
in overeenstemming zijn en niet verkocht 
mogen worden.

Motivering

Onderzoek en ontwikkeling moeten worden bevorderd, niet alleen wat betreft voor 
motorvoertuigen bestemde pyrotechnische artikelen, maar wat betreft alle artikelen die onder 
deze richtlijn vallen.

Amendement 29
Artikel 7, lid 2

2. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen in 
lid 1 verhogen wanneer dat omwille van de 
openbare orde of veiligheid gerechtvaardigd 
is. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen 
ook verlagen voor personen die een 
beroepsopleiding terzake hebben gevolgd of 
volgen.

2. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen in 
lid 1 alleen verhogen wanneer dat omwille 
van de openbare orde of veiligheid 
gerechtvaardigd is. De lidstaten kunnen de 
leeftijdsgrenzen ook verlagen voor personen 
die een beroepsopleiding terzake hebben 
gevolgd of volgen.

Amendement 30
Artikel 7, lid 3

3. De volgende pyrotechnische 
artikelen mogen door fabrikanten of 
verdelers uitsluitend aan personen met 
specialistische kennis worden verkocht of 
anderszins ter beschikking gesteld:

3. De volgende pyrotechnische 
artikelen mogen door fabrikanten of 
verdelers uitsluitend aan personen met 
specialistische kennis worden verkocht of 
anderszins ter beschikking gesteld:

(a) vuurwerk van categorie 4; (a) vuurwerk van categorie 4 en 
categorie 3 a;

b) andere pyrotechnische artikelen van 
categorie 2.

b) pyrotechnische artikelen voor voertuigen 
en andere doeleinden van categorie 2.

Amendement 31
Artikel 8, lid 1

1. Overeenkomstig de bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde procedures kan de Commissie de 
Europese normalisatie-instituten verzoeken 

1. Overeenkomstig de bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde procedures kan de Commissie de 
Europese normalisatie-instituten verzoeken 
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Europese normen ter ondersteuning van deze 
richtlijn op te stellen of te herzien.

Europese normen ter ondersteuning van deze 
richtlijn op te stellen of te herzien of de 
desbetreffende internationale organen 
aanmoedigen internationale normen op te 
stellen of te herzien.

Motivering

Omdat de Europese autotoeleveringsindustrie haar producten over de gehele wereld verkoopt, 
zijn ISO-normen te prefereren met het oog op behoud van concurrentiekracht. Brengt de tekst in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de werkgroep CARS 21.

Amendement 32
Artikel 8, lid 3, alinea 1

3. Onder deze richtlijn vallende 
pyrotechnische artikelen die voldoen aan de 
desbetreffende geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
worden door de lidstaten geacht in 
overeenstemming te zijn met de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde fundamentele 
veiligheidsvoorschriften.

3. De lidstaten erkennen de in het 
Publicatieblad van de Europese Unie
bekendgemaakte geharmoniseerde normen 
en keuren deze goed. Onder deze richtlijn 
vallende pyrotechnische artikelen die 
voldoen aan de desbetreffende 
geharmoniseerde normen, waarvan de 
referenties in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden 
door de lidstaten geacht in overeenstemming 
te zijn met de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
fundamentele veiligheidsvoorschriften.

Amendement 33
Artikel 8, lid 4

4. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat de in dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
fundamentele veiligheidsvoorschriften, legt 
de Commissie of de betrokken lidstaat de 
kwestie onder vermelding van de redenen 
voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde permanent comité. Het comité 
brengt onverwijld advies uit. In het licht van 
het advies van het comité brengt de 
Commissie de lidstaten op de hoogte van de 
maatregelen die moeten worden genomen 
ten aanzien van de geharmoniseerde normen 
en de in lid 2 bedoelde bekendmaking.

4. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat de in dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
fundamentele veiligheidsvoorschriften, legt 
de Commissie of de betrokken lidstaat de 
kwestie onder vermelding van de redenen 
voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde permanent comité. Het comité 
brengt onverwijld advies uit, in ieder geval 
binnen drie maanden nadat de zaak aan 
het permanent comité is voorgelegd, indien 
dit haalbaar is. In het licht van het advies 
van het comité brengt de Commissie de 
lidstaten op de hoogte van de maatregelen 
die moeten worden genomen ten aanzien van 
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de geharmoniseerde normen en de in lid 2 
bedoelde bekendmaking.

Motivering

Een situatie waarin een bekendgemaakte norm ter discussie wordt gesteld, is niet vol te houden 
voor de industrie die zekerheid nodig heeft om goed te kunnen werken.

Amendement 34
Artikel 11, lid 1, alinea 1

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 35
Artikel 12, titel

Etikettering Etikettering van andere dan voor 
motorvoertuigen bestemde pyrotechnische 

artikelen

Motivering

De artikelen van de toeleveringsindustrie worden aan professionele gebruikers verkocht (de 
autoproducenten en hun erkende dealers). De voorschriften voor de etikettering ervan dienen 
derhalve te verschillen van die van andere pyrotechnische artikelen.

Amendement 36
Artikel 12, lid 2

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de naam van de fabrikant of 
zijn gemachtigde vertegenwoordiger 
vermelden, de naam en het type van het 
artikel, de minimumleeftijdsgrenzen zoals 
aangegeven in artikel 7, leden 1 en 2, de 
desbetreffende categorie en 
gebruiksaanwijzingen en, in voorkomend 
geval, de veiligheidsafstand. Op het etiket 
moet ook een verwijzing staan naar de 
klasse/indeling (1.1-1.6) van de stof of het 
mengsel van stoffen in het artikel 
overeenkomstig het UN/ADR-
indelingsschema of vergelijkbare informatie 
over het gevaar (gevaar voor massa-
explosie, gevaar voor scherfwerking, gevaar 
voor luchtdruk, brandgevaar).

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de naam van de fabrikant, 
de importeur of zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger vermelden, de naam en 
het type van het artikel, de desbetreffende 
categorie en gebruiksaanwijzingen en, in 
voorkomend geval, de veiligheidsafstand
voor de toeschouwers. Op het etiket moet 
ook informatie staan over het gevaar (gevaar 
voor massa-explosie, gevaar voor 
scherfwerking, gevaar voor luchtdruk, 
brandgevaar), geluidsbelasting alsook het 
nummer van de aangemelde instantie die 
belast is met de 
overeenstemmingsbeoordeling van het 
pyrotechnische artikel.
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Amendement 37
Artikel 12, lid 5

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 4 
zijn niet van toepassing op vuurwerk van 
categorie 4 en andere pyrotechnische 
artikelen van categorie 2 die de fabrikant 
openbaar exposeert.

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 4 
zijn niet van toepassing op vuurwerk van 
categorie 4 dat niet in de handel is gebracht  
en dat de fabrikant zelf gebruikt of in het 
openbaar exposeert.

Amendement 38
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Etikettering van voor motorvoertuigen 

bestemde pyrotechnische artikelen
1. Het etiket van voor motorvoertuigen 
bestemde pyrotechnische artikelen moet ten 
minste de naam van de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger vermelden 
en de naam en het type van het artikel.
2. Als het voor motorvoertuigen bestemde 
pyrotechnische artikel niet voldoende plaats 
biedt voor de etiketteringsvoorschriften van 
lid 1, wordt de informatie op de verpakking 
vermeld.

Motivering

De artikelen van de toeleveringsindustrie worden aan professionele gebruikers verkocht (de 
autoproducenten en hun erkende dealers). De geleverde partijen pyrotechnische artikelen gaan 
vergezeld van een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in richtlijn 91/155/EEG waar de op 
grond van artikel 12 van het Commissievoorstel vereiste gegevens en andere gegevens te vinden 
zijn. Er is derhalve geen noodzaak deze gegevens op de artikelen of de verpakking te herhalen.

Amendement 39
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten nemen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder deze richtlijn 
vallende pyrotechnische artikelen alleen in 
de handel mogen worden gebracht indien ze 
de gezondheid en veiligheid van personen 
niet in gevaar brengen wanneer ze worden 
opgeslagen zoals het hoort en worden 
gebruikt waarvoor ze zijn bestemd.

1. De lidstaten nemen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder deze richtlijn 
vallende pyrotechnische artikelen alleen in 
de handel mogen worden gebracht indien ze 
de gezondheid en veiligheid van personen 
niet in gevaar brengen wanneer ze worden 
opgeslagen zoals het hoort en in 
overeenstemming met het beoogde doel.
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Amendement 40
Artikel 20, lid 1

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […]1 de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […]1 de 
Commissie op de hoogte te stellen van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 1 
aangewezen instanties en de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
vast te stellen en bekend te maken om aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Motivering

Voor de aanwijzing van een aangemelde instantie door de lidstaten moet een termijn worden 
vastgesteld. Anders zouden fabrikanten niet aan de voorschriften van de richtlijn kunnen voldoen 
en aldus hun artikelen op de markt kunnen brengen. 

Amendement 41
Bijlage I, punt (1)

(1) Elk pyrotechnisch artikel moet de 
prestaties leveren die de fabrikant bij de 
aangemelde instantie heeft opgegeven om 
maximale veiligheid en betrouwbaarheid te 
garanderen.

(1) Elk pyrotechnisch artikel moet de 
prestaties leveren die de fabrikant, de
importeur of de gemachtigde
vertegenwoordiger bij de aangemelde 
instantie heeft opgegeven om maximale 
veiligheid en betrouwbaarheid te 
garanderen.

Amendement 42
Bijlage I, letter (b)

(b) Fysische en chemische stabiliteit van het 
pyrotechnische artikel in alle normale, te 
verwachten omgevingsomstandigheden.

(b) Fysische en chemische stabiliteit en 
weerstand van het pyrotechnische artikel in 
alle normale, te verwachten 
omgevingsomstandigheden.

Amendement 43
Bijlage I, letter c)

c) Gevoeligheid voor de normale, te 
verwachten hantering en 
vervoersomstandigheden.

c) Gevoeligheid voor de normale, te 
verwachten hantering en 
vervoersomstandigheden. Tenzij anders 
vermeld in de instructies van de fabrikant, 
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moeten de pyrotechnische artikelen hun 
pyrotechnische samenstelling tijdens het 
vervoer en bij normale hantering 
behouden. 

Amendement 44
Bijlage I, letter (k)

(k) Tenzij anders vermeld in de instructies 
van de fabrikant, moeten de pyrotechnische 
artikelen hun pyrotechnische samenstelling 
behouden tijdens het vervoer en bij 
normale hantering.

Schrappen

Amendement 45
Bijlage I, deel A, letter a)

a) De fabrikant brengt vuurwerk krachtens 
artikel 3 onder in verschillende categorieën 
op basis van nettospringlading, 
veiligheidsafstand, geluidsniveau en 
dergelijke. De categorie staat duidelijk 
vermeld op het etiket.

a) De fabrikant brengt vuurwerk krachtens 
artikel 3 onder in verschillende categorieën 
op basis van toepassing, doel, gevaar, 
nettospringlading, veiligheidsafstand, 
geluidsniveau en dergelijke. De categorie 
staat duidelijk vermeld op het etiket.

Amendement 46
Bijlage I, deel A, letter c)

c) De ontstekingsmethode moet duidelijk 
zichtbaar zijn en worden aangegeven aan de 
hand van etiketten of instructies.

c) Indien vereist, moet de
ontstekingsmethode duidelijk zichtbaar zijn 
en worden aangegeven aan de hand van 
etiketten of instructies.

Amendement 47
Bijlage I, deel C, letter c)

c) Elektrische ontstekers moeten beschermd 
zijn tegen elektromagnetische velden onder 
normale, te verwachten opslag- en 
gebruiksomstandigheden.

c) In voorkomend geval moeten elektrische 
ontstekers beschermd zijn tegen 
elektromagnetische velden onder normale, te 
verwachten opslag- en 
gebruiksomstandigheden.

Amendement 48
Bijlage I, deel C, letter e)
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e) De parameters voor de brandduur van 
lonten moeten bij het artikel zijn gevoegd.

Schrappen
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