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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowana dyrektywa związana jest z wprowadzaniem na rynek oraz wykorzystywaniem 
artykułów pirotechnicznych. Artykuły te obejmują z jednej strony fajerwerki, z drugiej zaś 
motoryzacyjne systemy zabezpieczeń pasażerów (głównie poduszki powietrzne i 
pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa). Wartość wspólnotowego rynku 
fajerwerków szacowana jest na około 1,5 miliarda euro. Motoryzacyjne systemy zabezpieczeń 
pasażerów instalowane są w Unii Europejskiej w blisko 20 milionach pojazdów rocznie, co 
przekłada się na około 80 milionów poduszek powietrznych o wartości zbliżonej do 3,5 
miliarda euro oraz około 90 milionów napinaczy pasów o wartości zbliżonej do 2 miliardów 
euro.
Uregulowania z zakresu rynku i wykorzystania artykułów pirotechnicznych (system 
przyjmowania do użytku, ograniczenia wachlarza odbiorców, etykietowanie itp.) są w chwili 
obecnej określane na poziomie krajowym, przy czym nie istnieje wzajemna uznawalność 
wyników testów, co prowadzi do fragmentaryzacji rynku, dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez producentów oraz importerów, a także do wypadków powodowanych 
niewłaściwym użyciem lub funkcjonowaniem produktów.
W ramach przedstawionego projektu Komisja Europejska proponuje zastąpienie 25 
paralelnych procedur krajowych jednolitą procedurą określoną dyrektywą UE, zawierającą 
opis zharmonizowanych wymogów z zakresu bezpieczeństwa (oparcie się na zasadzie „jeden 
test na wszystkie kraje”). Producenci oraz importerzy zobligowani będą do spełnienia 
stawianych im wymogów, co skutkować będzie prawem do wykorzystania znaku CE oraz 
pełnym dostępem do rynku wewnętrznego. W przypadku fajerwerków, których użycie i 
wprowadzanie na rynek określane jest różnorakimi przepisami krajowymi, projekt pozostawia 
Państwom Członkowskim możliwość utrzymania obecnie obowiązujących uregulowań z 
zakresu wieku minimalnego, marketingu i wykorzystywania niektórych kategorii artykułów.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji, jako że stanowi on dobry 
przykład deregulacji i upraszczania prawodawstwa. Obecne ramy prawne są skomplikowane i 
charakteryzują się brakiem dostatecznej przejrzystości. Prowadzi to do znacznego obciążenia 
administracyjnego nakładanego na przedsiębiorstwa, a także niepotrzebnego wydatkowania 
pieniędzy na powielanie testów (kwoty do 25 tysięcy euro za homologację). Utworzenie 
jednolitego rynku artykułów pirotechnicznych pozwoliłoby na wyeliminowanie obecnych 
barier handlowych i zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony.
Sprawozdawca wyraża jednocześnie żal w związku z faktem, iż nie dojdzie do utworzenia 
rzeczywistego wspólnego rynku, czego powodem jest zachowanie wyjątków umożliwiających 
wprowadzanie na poziomie krajowym uregulowań z zakresu dwóch głównych kategorii 
fajerwerków. Biorąc jednakże pod uwagę obecne spektrum polityczne oraz różne konteksty 
krajowe, proponowaną dyrektywę uznać można za krok we właściwym kierunku. Pewna ilość 
poprawek jest konieczna w celu uczynienia projektu bardziej elastycznym i zapewnienia 
pewności prawnej.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w 
handlu w ramach Wspólnoty, należy 
zharmonizować w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu artykułów 
pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i 
bezpieczeństwa konsumentów.

2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w 
handlu w ramach Wspólnoty, należy 
zharmonizować w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu artykułów 
pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz 
bezpieczeństwa konsumentów i 
profesjonalnych odbiorców końcowych.

Uzasadnienie

Udział artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku profesjonalnego (kategoria 4) w 
całkowitym obrocie artykułami pirotechnicznymi w UE stanowi wielkość rzędu 50%, a 
jednocześnie większą część produkcji w ramach tegoż rynku. W związku z powyższym 
bezpieczeństwo użytkowników profesjonalnych należy uznać za kwestię istotnej wagi.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 5

5) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokich poziomów ochrony, artykuły 
pirotechniczne należy sklasyfikować 
zgodnie z rodzajem zastosowania, 
przeznaczeniem lub poziomem zagrożenia.

5) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokich poziomów ochrony, artykuły 
pirotechniczne należy sklasyfikować przede 
wszystkim zgodnie z poziomem zagrożenia 
związanego z rodzajem zastosowania, 
przeznaczeniem i powodowanym 
natężeniem dźwiękowym.

  
1 Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Ponieważ omawiana dyrektywa odnosi się do wprowadzania produktów na rynek w stopniu 
większym niż do procesu wytwarzania i składowania materiałów pirotechnicznych istnieje 
konieczność określenia aspektów decydujących o poziomie zagrożenia konsumentów.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia 
nierozerwalnie związane z używaniem 
artykułów pirotechnicznych, właściwym jest 
ustalenie ograniczeń wiekowych związanych 
ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i 
korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by 
ich etykieta zawierała wystarczające i 
odpowiednie informacje na temat 
bezpiecznego stosowania, w celu ochrony 
ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
środowiska. Należy zastrzec, by określone 
artykuły pirotechniczne były udostępniane 
wyłącznie upoważnionym specjalistom 
dysponującym odpowiednią wiedzą, 
kwalifikacjami i doświadczeniem.

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia 
nierozerwalnie związane z używaniem 
artykułów pirotechnicznych, właściwym jest 
ustalenie ograniczeń wiekowych związanych 
ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i 
korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by 
ich etykieta zawierała wystarczające i 
odpowiednie informacje na temat 
bezpiecznego stosowania, w celu ochrony 
ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
środowiska. Należy zastrzec, by określone 
artykuły pirotechniczne były udostępniane 
wyłącznie upoważnionym specjalistom 
dysponującym odpowiednią wiedzą, 
kwalifikacjami i doświadczeniem. W 
przypadku artykułów pirotechnicznych 
związanych z przemysłem motoryzacyjnym 
wymogi z zakresu etykietowania winny 
uwzględniać aktualnie stosowane 
rozwiązania praktyczne oraz fakt sprzedaży 
wspomnianych produktów, w ramach 
przemysłu dostawczego branży 
motoryzacyjnej, odbiorcom profesjonalnym. 

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom 
profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. W myśl 
postanowień dyrektywy 91/155/EWG dostawom artykułów towarzyszy karta bezpieczeństwa 
zawierająca dane wymagane w świetle art. 12 projektu Komisji oraz inne. Nie istnieje 
konieczność powielania informacji na opakowaniach produktów udostępnianych w ramach 
dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 7

7) Używanie artykułów pirotechnicznych, a 
w szczególności fajerwerków, podlega 
bardzo różnym zwyczajom i tradycjom 
kulturowym w poszczególnych Państwach 
Członkowskich. Powoduje to konieczność 
umożliwienia Państwom Członkowskim 
przyjęcia środków krajowych, w celu 
ograniczenia korzystania z lub sprzedaży 
ludności określonych kategorii fajerwerków 
ze względów bezpieczeństwa publicznego.

7) Używanie artykułów pirotechnicznych, a 
w szczególności fajerwerków, podlega 
bardzo różnym zwyczajom i tradycjom 
kulturowym w poszczególnych Państwach 
Członkowskich. Powoduje to konieczność 
umożliwienia Państwom Członkowskim 
przyjęcia właściwych środków krajowych w 
celu ograniczenia korzystania lub sprzedaży 
ludności niektórych kategorii fajerwerków 
ze względów bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

10a) Festiwale oraz zawody, którym 
towarzyszy użycie fajerwerków nie są objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy, za 
wyjątkiem tych, które organizowane są dla 
celów marketingowych.

Uzasadnienie

W niektórych Państwach Członkowskich organizowane SA festiwale, którym towarzyszy 
użycie fajerwerków, a które stanowią istotny aspekt miejscowej kultury i tradycji. W związku z 
powyższym konieczne jest podkreślenie, że tego rodzaju wydarzenia wyłączone są spod 
zakresu obowiązywania omawianej dyrektywy.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 11

11) W celu ułatwienia procesu wykazywania 
zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
bezpieczeństwa, opracowuje się 
zharmonizowane normy związane z 
projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem 
takich artykułów.

11) W celu ułatwienia procesu wykazywania 
zgodności z zasadniczymi wymogami
bezpieczeństwa opracowuje się 
zharmonizowane normy związane z 
projektowaniem i badaniem takich
artykułów.

Uzasadnienie

Omawiana dyrektywa oraz wspomniane standardy nie obejmują procesu wytwarzania.
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Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 12

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) oraz 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, 
przyjmują i zmieniają zharmonizowane 
normy europejskie. Organy te uznaje się za 
właściwe do przyjmowania 
zharmonizowanych norm, sporządzanych 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie 
współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz 
zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych. 

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) oraz 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, 
przyjmują i zmieniają zharmonizowane 
normy europejskie. Organy te uznaje się za 
właściwe do przyjmowania 
zharmonizowanych norm, sporządzanych 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie 
współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz 
zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych. 

Mając na uwadze fakt, że europejski 
przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej 
prowadzi aktywną działalność na arenie 
światowej, normy unijne winny opierać się 
na międzynarodowych normach ISO lub też 
być zharmonizowane w ich ramach.

Uzasadnienie

Europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej dokonuje sprzedaży swoich produktów 
na rynkach całego świata, zaś międzynarodowe normy ISO są preferowanym środkiem 
utrzymywania konkurencyjności. Uściślenie proponowane w ramach niniejszej poprawki 
odpowiada zaleceniom grupy wysokiego szczebla CARS21.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 14

14) Artykuły pirotechniczne powinny
posiadać oznakowanie CE potwierdzające 
ich zgodność z przepisami niniejszej 
dyrektywy i umożliwiające ich swobodny 
przepływ we Wspólnocie.

14) Jako warunek dopuszczenia do rynku
artykuły pirotechniczne muszą posiadać 
oznakowanie CE potwierdzające ich 
zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy 
i umożliwiające ich swobodny przepływ we 
Wspólnocie.
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Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 15

15) Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w 
transporcie, przepisy dotyczące transportu 
artykułów pirotechnicznych podlegają 
międzynarodowym konwencjom i umowom, 
w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych 
w zakresie przewozu towarów 
niebezpiecznych.

15) Niniejsza dyrektywa nie wpływa w 
żaden sposób na uregulowania z zakresu
bezpieczeństwa w transporcie, przepisy 
dotyczące transportu artykułów 
pirotechnicznych podlegają bowiem
międzynarodowym konwencjom i umowom, 
w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych 
z zakresu przewozu towarów 
niebezpiecznych.

Uzasadnienie

W zależności od przypadku winny być stosowane właściwe uregulowania wspólnotowe lub 
krajowe z zakresu bezpieczeństwa procesu wytwarzania, składowania i profesjonalnej obsługi
przez pracowników przemysłu motoryzacyjnego, w tym także w odniesieniu do ekspozycji 
pirotechnicznych.

Poprawka 10
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 1

- artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych zgodnie z prawem 
krajowym do wykorzystania przez siły 
zbrojne lub policję;

- artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych zgodnie z prawem 
krajowym do niehandlowego wykorzystania 
przez siły zbrojne, policję i straż pożarną;

Uzasadnienie

Z zakresu niniejszej dyrektywy winno być wyłączone użycie artykułów pirotechnicznych dla 
celów szkoleniowych lub specjalistycznych.

Poprawka 11
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 3

- artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych do wykorzystania w 
samolotach;

- artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych do wykorzystania w 
przemyśle lotniczym;

Uzasadnienie

Termin ten jest bez wątpienia dokładniejszy. Logika kierująca wyłączeniem taboru lotniczego 
z zakresu niniejszej dyrektywy, związana między innymi z bardzo dobrymi wynikami 
odnoszącymi się do ochrony przed wypadkami powodowanymi użyciem artykułów 
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pirotechnicznych (restrykcyjne systemy kontroli), ma zastosowanie do całego przemysłu 
lotniczego.

Poprawka 12
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 4

- artykułów pirotechnicznych wchodzących 
w zakres dyrektywy Rady 88/378/EWG z 
dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących bezpieczeństwa zabawek;

- spłonek impaktowych przygotowanych 
specjalnie na użytek zabawek oraz innych 
artykułów wchodzących w zakres dyrektywy 
Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa 
zabawek;

Uzasadnienie

W swojej obecnej formie omawiana dyrektywa odnosiłaby się również do spłonek 
impaktowych zaprojektowanych do wykorzystania z zabawkami, a dziedzina ta jest już objęta 
zakresem dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Poprawka 13
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6

- amunicji, tzn. pocisków i materiałów 
pędnych wykorzystywanych w broni 
ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach 
broni palnej.

- amunicji, tzn. pocisków i materiałów 
pędnych wykorzystywanych w broni 
ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach 
broni palnej.
(Niniejsza poprawka nie dotyczy polskiej 
wersji językowej).

Poprawka 14
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6 a (nowe)

- składowania i transportu artykułów 
pirotechnicznych.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia powielania uregulowań prawnych, transport artykułów pirotechnicznych 
winien zostać wyłączony z zakresu omawianej dyrektywy. Transport taki jest w 
wystarczającym stopniu objęty konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi, w tym 
również zaleceniami Narodów Zjednoczonych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
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Poprawka 15
Artykuł 2 ustęp 1

1) „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy 
artykuł zawierający substancje bądź 
mieszanki substancji stworzonych w celu 
wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, 
gazu bądź dymu, bądź też kombinacji takich 
efektów w drodze samopodtrzymującej, 
egzotermicznej reakcji chemicznej, zarówno 
do celów rozrywkowych jak i innych.

1) „Artykuł pirotechniczny” oznacza każde 
urządzenie lub wyrób zawierający 
substancje bądź mieszanki substancji 
stworzonych w celu wygenerowania ciepła, 
światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też 
kombinacji takich efektów w drodze 
samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji 
chemicznej, zarówno do celów 
rozrywkowych jak i innych.

Poprawka 16
Artykuł 2 ustęp 2

2) „Wprowadzenie do obrotu” oznacza 
pierwsze udostępnienie na rynku 
wspólnotowym określonego produktu
przeznaczonego do użytku docelowego, 
odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego 
dystrybucji i/lub wykorzystania.

2) „Wprowadzenie do obrotu” oznacza 
pierwsze udostępnienie stronom trzecim na 
rynku wspólnotowym określonego artykułu 
pirotechnicznego do użytku docelowego, 
odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego 
dystrybucji i/lub wykorzystania.

Uzasadnienie

Termin „przeznaczony do użytku docelowego” może okazać się mylący w przypadku braku 
odniesienia do artykułów pirotechnicznych. Wiąże się on często z wprowadzaniem na rynek 
części samochodowych takich jak poduszki powietrzne lub siedzenia, a także z ochroną 
pasażerów. Tego typu kwestie regulowane są między innymi dyrektywami z zakresu 
przeciwdziałania zderzeniom czołowym i bocznym.

Poprawka 17
Artykuł 2 ustęp 3

3) „Fajerwerk” oznacza artykuł 
pirotechniczny do celów rozrywkowych.

3) „Fajerwerk” oznacza artykuł 
pirotechniczny wykorzystywany do celów 
rozrywkowych, wypoczynkowych i 
reklamowych, a także scenicznych i 
filmowych efektów specjalnych, zgodnie z 
odnośnymi zaleceniami ONZ oraz 
postanowieniami dyrektywy 2004/57/WE1.
-------------
1 Dz.U. L 127, 29.4.2004, str. 73.
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Poprawka 18
Artykuł 2 ustęp 4

4) „Artykuł pirotechniczny samochodowy” 
oznacza artykuły zawierające substancje 
pirotechniczne wykorzystywane do 
uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub 
innych urządzeń w pojazdach silnikowych.

4) „Artykuł pirotechniczny pojazdowy” 
oznacza części urządzeń bezpieczeństwa
zawierające substancje pirotechniczne i 
wykorzystywane do uruchamiania urządzeń 
bezpieczeństwa lub innych urządzeń w
pojazdach.

Uzasadnienie

Uściślenie sformułowań oraz usunięcie słowa „silnikowych”, co związane jest z faktem, że 
artykuły tego rodzaju wykorzystywane mogą być także w pojazdach innych niż samochody.

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 8

8) „Osoba o wiedzy specjalistycznej” 
oznacza osobę upoważnioną przez Państwa 
Członkowskie do posiadania i/lub 
korzystania na ich terytorium z fajerwerków 
kategorii 4 i/lub innych artykułów 
pirotechnicznych kategorii 2, określonych w 
art. 3.

8) „Osoba o wiedzy specjalistycznej” 
oznacza osobę upoważnioną przez Państwa 
Członkowskie do obsługi i/lub korzystania 
na ich terytorium z fajerwerków kategorii 4 
i/lub innych artykułów pirotechnicznych 
kategorii 2, określonych w art. 3.

Uzasadnienie

By móc korzystać z artykułów objętych kategorią 3 nie trzeba być „osobą o wiedzy 
specjalistycznej”. Wymóg taki istnieje jednakże przy efektach scenicznych związanych z 
innymi artykułami pirotechnicznymi objętymi kategorią 2, zarówno w zakresie obsługi, jak i 
korzystania z nich.

Poprawka 20
Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1

1)Artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji 
przez producenta zgodnie z rodzajem ich 
wykorzystania, przeznaczeniem i poziomem 
zagrożenia. Jednostki notyfikowane 
potwierdzają klasyfikację w ramach 
procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9. 

1)Artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji 
przez producenta lub importera zgodnie z 
poziomem zagrożenia, w tym także z 
poziomem natężenia dźwięku, związanym z 
rodzajem ich wykorzystania lub 
przeznaczenia. Jednostki notyfikowane 
potwierdzają klasyfikację w ramach 
procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9.
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Uzasadnienie

Istnieje konieczność uściślenia, że zagrożenie związane jest z rodzajem wykorzystania. Zob. 
punkt uzasadnienia 6.

Poprawka 21
Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1 litera a)

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku 
na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki
przeznaczone do użytku w budynkach 
mieszkalnych;

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia i natężenia dźwiękowego 
przeznaczone do użytku przez konsumentów 
na niewielkich obszarach zamkniętych, w 
tym te przeznaczone do użytku w budynkach 
mieszkalnych lub publicznych, w tym 
również przy udziale publiczności;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
zewnątrz na obszarach zamkniętych;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia i niewielkim poziomie natężenia 
dźwiękowego przeznaczone do 
zewnętrznego użytku przez konsumentów
na dużych obszarach zamkniętych, w tym 
również przy udziale publiczności;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
zewnątrz na dużych otwartych 
przestrzeniach;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do zewnętrznego 
użytku przez konsumentów na dużych 
otwartych przestrzeniach oraz
wykorzystywane dla celów technicznych 
związanych z sygnalizacją, rolnictwem itp.
Poziom natężenia dźwięku tychże artykułów 
nie powinien stanowić zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego;
Kategoria 3a: artykuły pirotechniczne o 
średnim lub wysokim stopniu zagrożenia 
przeznaczone wyłącznie do użytku 
wewnętrznego, praktykowanego przez osoby 
posiadające odnośną wiedzę 
specjalistyczną, przy udziale publiczności 
pozostającej w pobliżu;

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do obsługi 
wyłącznie przez osoby o wiedzy 
specjalistycznej, zwane popularnie 
„fajerwerkami do zastosowań 
profesjonalnych”.

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do obsługi 
wyłącznie przez osoby o wiedzy 
specjalistycznej, zwane popularnie 
„fajerwerkami do zastosowań 
profesjonalnych”.
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(w przypadku przyjęcia niniejszej poprawki 
konieczne stanie się odpowiednie 
dostosowanie w całości tekstu odniesień do 
konkretnych kategorii)

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę aspekt sceniczny.

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1 litera b) tytuł

b) Pozostałe artykuły pirotechniczne b) Artykuły pirotechniczne przeznaczone do 
użytku w pojazdach oraz do celów innego 
rodzaju

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 3 litera a)

a) przedkładają wyrób jednostce 
notyfikowanej, która przeprowadza 
procedurę oceny zgodności zgodnie z art. 9;

a) przedkładają szczegółowy opis i dane 
wyrobu jednostce notyfikowanej, która 
przeprowadza procedurę oceny zgodności 
zgodnie z art. 9;

Poprawka 24
Artykuł 5

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 
artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy mogły zostać
wprowadzone do obrotu tylko wówczas, gdy 
będą zgodne z przepisami niniejszej 
dyrektywy, będą posiadać oznakowanie CE i 
będą zgodne ze zobowiązaniami związanymi 
z oceną zgodności.

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 
artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy mogły zostać 
wprowadzone do obrotu i swobodnie 
przesyłane w ramach wspólnotowego rynku 
wewnętrznego jedynie wówczas, gdy będą 
zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, 
będą posiadać oznakowanie CE i będą 
zgodne ze zobowiązaniami związanymi z 
oceną zgodności.

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 
artykuły pirotechniczne nie posiadały 
oznakowania CE w nieuzasadnionych 

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by 
artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy nie posiadały 
oznakowania CE w nieuzasadnionych 
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przypadkach. przypadkach.

Poprawka 25
Artykuł 6 ustęp 1

1) Państwa Członkowskie nie zabraniają, nie 
ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania 
do obrotu artykułów pirotechnicznych 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy i 
spełniających wymagania niniejszej 
dyrektywy.

1) Państwa Członkowskie nie zabraniają, nie 
ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania 
do obrotu oraz swobodnego przepływu 
artykułów pirotechnicznych objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy i 
spełniających jej wymogi.

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 2

2) Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają Państwom Członkowskim 
przyjęcia środków uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
służących ograniczeniu korzystania z i/lub 
sprzedaży ludności fajerwerków kategorii 2 
i 3.

2) Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają Państwom Członkowskim 
przyjęcia środków uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
służących ograniczeniu korzystania z i/lub 
sprzedaży konsumentom fajerwerków 
kategorii 2 i 3.

Poprawka 27
Artykuł 6 ustęp 3

3) Podczas targów, wystaw i pokazów w 
celach handlowych, Państwa Członkowskie 
zobowiązują się nie utrudniać pokazu 
artykułów pirotechnicznych niezgodnych z 
przepisami niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że widoczny znak wyraźnie 
wskazuje ich niezgodność i niedostępność 
do sprzedaży do momentu zapewnienia 
zgodności przez producenta bądź jego
upoważnionego przedstawiciela z siedzibą 
na terytorium Wspólnoty. Podczas tego 
rodzaju imprez należy stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
właściwe władze zainteresowanego Państwa 
Członkowskiego w celu zapewnienia 

3) Podczas targów, wystaw, pokazów,
ekspozycji i prezentacji organizowanych w 
celach handlowych, Państwa Członkowskie 
zobowiązują się nie utrudniać 
prowadzonego wyłącznie przez ekspertów 
pokazu artykułów pirotechnicznych nawet w 
przypadku niezgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że 
widoczny znak wyraźnie wskazuje ich 
niezgodność i niedostępność do sprzedaży 
do momentu zapewnienia zgodności przez 
producenta, importera bądź jego 
upoważnionego przedstawiciela z siedzibą 
na terytorium Wspólnoty. Podczas tego 
rodzaju imprez należy stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, 
zgodnie z wymogami określonymi przez 
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bezpieczeństwa osób. właściwe władze zainteresowanego Państwa 
Członkowskiego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób.

Poprawka 28
Artykuł 6 ustęp 4

4) Państwa Członkowskie zobowiązują się 
nie utrudniać swobodnego przepływu i 
wykorzystania artykułów pirotechnicznych 
samochodowych wytworzonych dla celów 
badań, rozwoju i prób, niezgodnych z 
przepisami niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że widoczny znak wyraźnie 
wskazuje ich niezgodność i niedostępność 
do sprzedaży.

4) Państwa Członkowskie zobowiązują się 
nie utrudniać swobodnego przepływu i 
wykorzystania artykułów pirotechnicznych 
wytworzonych dla celów badań, rozwoju i 
prób, niezgodnych z przepisami niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny 
znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i 
niedostępność do sprzedaży.

Uzasadnienie

Badania i rozwój winny być wspierane nie tylko w zakresie związanym z przemysłem 
samochodowym, a co za tym idzie konieczne jest odniesienie się do wszelkich artykułów 
objętych postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 29
Artykuł 7 ustęp 2

2) Państwa Członkowskie mogą podnieść 
wymagania wiekowe określone w ust. 1 w 
przypadku, gdy jest to uzasadnione 
względami bezpieczeństwa publicznego. 
Państwa Członkowskie mogą również 
obniżyć wymagania wiekowe dla osób 
posiadających przeszkolenie zawodowe lub 
odbywających takie szkolenie.

2) Państwa Członkowskie mogą podnieść 
wymagania wiekowe określone w ust. 1 
jedynie w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
publicznego. Państwa Członkowskie mogą 
również obniżyć wymagania wiekowe dla 
osób posiadających przeszkolenie 
zawodowe lub odbywających takie 
szkolenie.

Poprawka 30
Artykuł 7 ustęp 3

3) Producenci i dystrybutorzy nie sprzedają 
ani nie udostępniają w inny sposób 
następujących artykułów pirotechnicznych 
osobom innym niż osoby o wiedzy 

3) Producenci i dystrybutorzy nie sprzedają 
ani nie udostępniają w inny sposób 
następujących artykułów pirotechnicznych 
osobom innym niż osoby o wiedzy 
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specjalistycznej: specjalistycznej:
a) fajerwerki kategorii 4, a) fajerwerki kategorii 4 i kategorii 3a,
b) inne artykuły pirotechniczne kategorii 2. b) Artykuły pirotechniczne kategorii 2

przeznaczone do użytku w pojazdach oraz 
do celów innego rodzaju.

Poprawka 31
Artykuł 8 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurami określonymi w 
dyrektywie 98/34/WE, Komisja może 
zwrócić się do europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie bądź 
dokonanie przeglądu norm europejskich pod 
kątem zgodności z niniejszą dyrektywą.

1. Zgodnie z procedurami określonymi w 
dyrektywie 98/34/WE, Komisja może 
zwrócić się do europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie bądź 
dokonanie przeglądu norm europejskich pod 
kątem zgodności z niniejszą dyrektywą lub 
też podjąć kroki mające na celu zachęcenie 
właściwych organów międzynarodowych do 
ustalania bądź rewidowania norm 
międzynarodowych.

Uzasadnienie

Europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej dokonuje sprzedaży swoich produktów 
na rynkach całego świata, zaś międzynarodowe normy ISO są preferowanym środkiem 
utrzymywania konkurencyjności. Proponowane w ramach niniejszej poprawki uściślenie 
odpowiada zaleceniom grupy wysokiego szczebla CARS21.

Poprawka 32
Artykuł 8 ustęp 3 akapit 1

Państwa Członkowskie uznają artykuły 
pirotechniczne objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy, które są zgodne z odpowiednimi 
zharmonizowanymi normami, do których 
odesłania opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z 
zasadniczymi wymaganiami 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 
ust. 1.

Państwa Członkowskie uznają i przyjmują 
zharmonizowane normy opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Państwa Członkowskie uznają artykuły 
pirotechniczne objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy, zgodne z odpowiednimi 
zharmonizowanymi normami do których 
odesłania opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z 
zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 4 ust. 1.
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Poprawka 33
Artykuł 8 ustęp 4

4) W przypadku uznania przez Państwo 
Członkowskie bądź Komisję, iż normy 
zharmonizowane, o których mowa w 
niniejszym artykule, nie spełniają w pełni 
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub 
zainteresowane Państwo Członkowskie 
przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi 
ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, 
podając powody. Komitet niezwłocznie 
wydaje opinię. W świetle opinii Komitetu 
Komisja powiadamia Państwa 
Członkowskie o środkach, które należy 
przyjąć w odniesieniu do norm 
zharmonizowanych oraz publikacji, o której 
mowa w ust. 2.

4) W przypadku uznania przez Państwo 
Członkowskie bądź Komisję, iż normy 
zharmonizowane, o których mowa w 
niniejszym artykule, nie spełniają w pełni 
zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub 
zainteresowane Państwo Członkowskie 
przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi 
ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, 
podając powody. Komitet wydaje opinię
bezzwłocznie i niezależnie od przypadku w 
terminie 3 miesięcy od chwili przedłożenia, 
w odnośnej sytuacji, sprawy Komitetowi. W 
świetle opinii Komitetu Komisja 
powiadamia Państwa Członkowskie o 
środkach, które należy przyjąć w odniesieniu 
do norm zharmonizowanych oraz publikacji, 
o której mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Sytuacje, w których opublikowana norma poddawana jest w wątpliwość są szkodliwe dla 
przemysłu, którego właściwe funkcjonowanie jest nierozerwalnie związane z kwestią pewności 
rozwiązań.

Poprawka 34
Artykuł 11 ustęp 1 akapit 1

1) Po pomyślnym zakończeniu oceny 
zgodności zgodnie z art. 9, producenci 
umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, 
by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na 
samych artykułach pirotechnicznych lub, 
jeżeli nie jest to możliwe, na 
przymocowanej do nich tabliczce 
znamionowej albo w ostateczności, jeśli 
dwóch pierwszych metod nie można 
zastosować, na opakowaniu. Tabliczka 
znamionowa musi być tak zaprojektowana, 
aby uniemożliwić jej ponowne użycie.

1) Po pomyślnym zakończeniu oceny 
zgodności w myśl postanowień art. 9, 
producenci umieszczają oznakowanie CE w 
taki sposób, by było ono widoczne, czytelne 
i trwałe, na samych artykułach 
pirotechnicznych lub, jeżeli nie jest to 
możliwe, na przymocowanej do nich 
tabliczce znamionowej bądź też, w 
przypadku gdy dwóch pierwszych metod 
nie można zastosować, na pojemniku lub na
opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi 
być zaprojektowana w sposób 
uniemożliwiający jej ponowne użycie.



PE 370.230v02-00 18/23 AD\617633PL.doc

PL

Poprawka 35
Artykuł 12 tytuł

Etykietowanie Etykietowanie artykułów innych niż 
pirotechniczne artykuły samochodowe

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom 
profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. Wymogi z 
zakresu etykietowania tychże winny zatem różnić się od stosowanych w przypadku artykułów 
pirotechnicznych innego rodzaju.

Poprawka 36
Artykuł 12 ustęp 2

2) Etykieta artykułu pirotechnicznego 
powinna określać przynajmniej nazwę 
producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, nazwę i typ artykułu, 
minimalne wymagania wiekowe zgodnie z 
określeniem w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią 
kategorię i instrukcję obsługi oraz, w 
stosownych przypadkach, bezpieczną 
odległość. Etykieta powinna również 
zawierać odesłanie do klasy/podklasy (1.1-
1.6) substancji bądź mieszanki substancji 
zawartych w artykule zgodnie ze 
schematem klasyfikacji ONZ/ADR, bądź
podawać porównywalne informacje na temat 
zagrożenia (zagrożenie masowym 
wybuchem, zagrożenie rozrzutem, 
zagrożenie podmuchem spowodowanym 
wybuchem, zagrożenie pożarem).

2) Etykieta artykułu pirotechnicznego 
powinna określać co najmniej nazwę 
producenta, importera lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, nazwę i typ 
artykułu, odpowiednią kategorię i instrukcję 
obsługi oraz, w stosownych przypadkach, 
bezpieczną odległość przebywania osób. 
Etykieta powinna podawać informacje na 
temat zagrożenia (zagrożenie masowym 
wybuchem, zagrożenie rozrzutem, 
zagrożenie podmuchem spowodowanym 
wybuchem, zagrożenie pożarem, zagrożenie 
związane z wysokim natężeniem dźwięku) 
oraz numer notyfikowanego organu 
odpowiedzialnego za ocenę zgodności 
artykułu pirotechnicznego.

Poprawka 37
Artykuł 12 ustęp 5

5) Przepisy ust. 1 do 4 nie mają 
zastosowania do fajerwerków kategorii 4 
oraz pozostałych artykułów 
pirotechnicznych kategorii 2, wystawianych 
publicznie przez producenta.

5) Przepisy ust. 1 do 4 nie mają 
zastosowania do fajerwerków kategorii 4 
oraz artykułów pirotechnicznych, które nie 
zostały wprowadzone na rynek i są 
wykorzystywane lub publicznie wystawiane 
przez samego producenta.
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Poprawka 38
Artykuł 12 a (nowy)

Artykuł 12a
Etykietowanie pirotechnicznych artykułów 

samochodowych
1. Etykiety pirotechnicznych artykułów 
samochodowych zawierają co najmniej 
następujące dane: nazwę producenta lub 
jego autoryzowanego przedstawiciela, 
nazwę artykułu i typ artykułu.
2. Jeżeli na artykułach pirotechnicznych 
brak jest miejsca na umieszczenie etykiety 
spełniającej wymogi określone w ust. 1 
właściwe informacje umieszcza się na 
opakowaniu.

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom 
profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. W myśl 
postanowień dyrektywy 91/155/EWG dostawom artykułów towarzyszy karta bezpieczeństwa 
zawierająca dane wymagane w świetle art. 12 projektu Komisji oraz inne. Nie istnieje 
konieczność powielania informacji na opakowaniach produktów udostępnianych w ramach 
dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

Poprawka 39
Artykuł 13 ustęp 1

1) Państwa Członkowskie przyjmują 
wszelkie odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, by artykuły pirotechniczne 
objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły 
zostać wprowadzone do obrotu tylko 
wówczas, gdy odpowiednio przechowywane 
i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem 
nie będą zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu 
osób.

1) Państwa Członkowskie przyjmują 
wszelkie odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, by artykuły pirotechniczne 
objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły 
zostać wprowadzone do obrotu jedynie
wówczas, gdy odpowiednio przechowywane 
zgodnie z przeznaczeniem nie będą 
zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu osób.
(Część niniejszej poprawki nie dotyczy 
polskiej wersji językowej).

Poprawka 40
Artykuł 20 ustęp 1
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1) Państwa Członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do […] przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie 
przedstawią Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1) Państwa Członkowskie informują 
Komisję o istnieniu właściwych organów
ustanowionych zgodnie z art. 10 ust 1 oraz
przyjmują i publikują, najpóźniej do […], 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą. 
Niezwłocznie przedstawiają one Komisji 
tekst tychże przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy nimi a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Powinien zostać ustanowiony limit czasowy na utworzenie przez Państwa Członkowskie 
właściwych organów. W przeciwnym wypadku producenci nie będą w stanie spełnić w pełni 
wymogów omawianej dyrektywy, a tym samym wprowadzić artykułów na rynek.

Poprawka 41
Załącznik I punkt 1

1) Wszystkie artykuły pirotechniczne muszą 
osiągnąć właściwości funkcjonowania 
przedstawione przez producenta jednostce 
notyfikowanej, w celu zapewnienia jak 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i 
niezawodności.

1) Wszystkie artykuły pirotechniczne muszą 
osiągnąć właściwości funkcjonowania 
przedstawione przez producenta, importera 
lub upoważnionego przedstawiciela
jednostce notyfikowanej, w celu 
zapewnienia jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności.

Poprawka 42
Załącznik I litera b)

b) Stabilność fizyczna i chemiczna artykułu 
pirotechnicznego we wszystkich normalnych 
i przewidywalnych warunkach 
środowiskowych.

b) Stabilność fizyczna i chemiczna oraz 
wytrzymałość artykułu pirotechnicznego we 
wszystkich normalnych i przewidywalnych 
warunkach środowiskowych.

Poprawka 43
Załącznik I litera c)

c) Wrażliwość na normalne, przewidywalne 
obchodzenie się i transport.

c) Wrażliwość na normalne oraz
przewidywalne obchodzenie się i transport.
O ile instrukcje producenta nie zawierają
odpowiedniej specyfikacji, podczas 
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transportu, i zwyczajowego obchodzenia się
z produktami, artykuły pirotechniczne 
powinny zawierać skład pirotechniczny.

Poprawka 44
Załącznik I litera k)

k) Podczas transportu i normalnego 
obchodzenia się, o ile instrukcje producenta 
nie wskazują inaczej, artykuły 
pirotechniczne powinny zawierać skład 
pirotechniczny.

skreślona

Poprawka 45
Załącznik I część A litera a)

a) Producent zalicza fajerwerki do różnych 
kategorii zgodnie z art. 3, w zależności od 
zawartości materiału wybuchowego, 
bezpiecznej odległości, poziomu hałasu, itp. 
Kategoria będzie wyraźnie wskazana na 
etykiecie.

a) Producent zalicza fajerwerki do różnych 
kategorii zgodnie z art. 3, w zależności od 
rodzaju wykorzystania, celu, stopnia 
zagrożenia, zawartości materiału 
wybuchowego, bezpiecznej odległości, 
poziomu hałasu itp. Odpowiednia kategoria 
będzie wyraźnie wskazana na etykiecie.

Poprawka 46
Załącznik I część A litera c)

c) Sposób zapłonu musi być wyraźnie 
widoczny lub określony przez etykietę bądź 
instrukcję.

c) W przypadkach uzasadnionych sposób 
zapłonu musi być wyraźnie widoczny lub 
określony przez etykietę bądź instrukcję.

Poprawka 47
Załącznik I część C litera c)

c) Zapalniki elektryczne należy chronić 
przed polami elektromagnetycznymi w 
normalnych przewidywalnych warunkach 
przechowywania i użytkowania

c) W odpowiednich przypadkach zapalniki 
elektryczne należy chronić przed polami 
elektromagnetycznymi w normalnych
przewidywalnych warunkach przecho-
wywania i użytkowania
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Poprawka 48
Załącznik I część C litera e)

e) Parametry czasu spalania zapalników 
należy podać wraz z artykułem.

skreślona
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