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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de directiva em apreço diz respeito à colocação no mercado e à utilização dos 
artigos de pirotecnia. Estes artigos consistem, por um lado, em fogos de artifício e, por outro, 
em sistemas de retenção dos ocupantes de veículos automóveis (principalmente, airbags e 
pré-tensores de cintos de segurança). Estima-se que o mercado comunitário dos fogos de 
artifício ronde os 1.500 milhões de euros. No caso dos sistemas de retenção de ocupantes de 
veículos automóveis, situa-se em cerca de 20 milhões por ano o número de veículos em que 
estes sistemas são colocados na UE, o que corresponde a cerca de 80 milhões de airbags, com
um valor aproximado de 3.500 milhões de euros por ano, e a cerca de 90 milhões de 
pré-tensores de cintos de segurança, com um valor aproximado de 2.000 milhões de euros.

A legislação relativa à comercialização e à utilização de artigos de pirotecnia (sistema de 
aprovação, restrições ao consumo, rotulagem, etc.) é actualmente determinada à escala
nacional em toda a UE, sem um reconhecimento mútuo dos resultados dos ensaios, o que leva 
a uma fragmentação do mercado, com custos adicionais para os fabricantes e importadores, e 
a acidentes resultantes de uma utilização incorrecta ou de um defeito.

Na sua proposta, a Comissão sugere que se substituam os 25 procedimentos nacionais de 
aprovação paralelos por una directiva comunitária única com condições de segurança 
harmonizadas (baseada no princípio “ensaiado num lugar, aceite em todos”). Os fabricantes e 
os importadores serão obrigados a satisfazer estes requisitos, o que, por sua vez, lhes conferirá
o direito de apor a marcação CE nos seus produtos e lhes permitirá aceder plenamente ao
mercado interno no seu conjunto. Paralelamente, ao ter em consideração a diversidade dos 
diferentes ordenamentos nacionais em matéria de colocação no mercado e de utilização dos 
artigos de pirotecnia, a proposta confere aos Estados-Membros a possibilidade de manterem
as suas próprias legislações no que se refere à idade mínima, bem como à colocação no 
mercado e à utilização de determinadas categorias de fogos de artificio.

Em geral, o relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão. Trata-se de um bom 
exemplo de desregulamentação e de simplificação da legislação. O actual quadro jurídico é
complexo e carece de transparência, acarretando pesados encargos administrativos para as 
empresas e custos desnecessários em matéria de ensaios (que podem chegar a 25.000 euros 
para cada procedimento de aprovação). A tentativa de criar um mercado único para os artigos 
de pirotecnia permitirá eliminar os actuais obstáculos ao comércio, garantindo
simultaneamente um elevado nível de protecção dos consumidores.

O relator lamenta, porém, que não seja possível criar um verdadeiro mercado único devido, às
excepções previstas para as regulamentações nacionais em matéria de utilização e 
comercialização das principais categorias de fogos de artifício. No entanto, face ao actual 
espectro político e à diversidade das situações nacionais, o relator crê que a presente proposta 
de directiva representa um passo em frente na boa direcção. Não obstante, cabe apresentar 
algumas alterações para facilitar a aplicação da proposta e garantir a segurança jurídica.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Estas disposições, susceptíveis de 
levantar obstáculos ao comércio na 
Comunidade, devem ser harmonizadas para 
garantir a livre circulação de artigos de 
pirotecnia no mercado interno, garantindo 
um elevado nível de protecção da saúde 
humana e a segurança dos consumidores.

(2) Estas disposições, susceptíveis de 
levantar obstáculos ao comércio na 
Comunidade, devem ser harmonizadas para 
garantir a livre circulação de artigos de 
pirotecnia no mercado interno, garantindo 
um elevado nível de protecção da saúde 
humana e a segurança dos consumidores e
dos utilizadores profissionais finais.

Justificação

Os fogos de artifício para utilização profissional (categoria 4) representam cerca de metade 
do mercado global de fogos de artifício da UE e a maior parte da produção comunitária de 
fogos de artifício. A segurança dos utilizadores profissionais reveste-se, pois, da máxima 
importância.

Alteração 2
Considerando 5

(5) Para garantir níveis adequadamente 
elevados de protecção, os artigos de 
pirotecnia devem ser classificados de acordo 
com o seu tipo de utilização, finalidade e 
nível de risco.

(5) Para garantir níveis adequadamente 
elevados de protecção, os artigos de 
pirotecnia devem ser classificados sobretudo 
de acordo com o seu nível de risco no que 
se refere ao seu tipo de utilização, finalidade 
e nível sonoro.

Justificação

É necessário especificar os aspectos que determinam o nível de risco para o consumidor, já 
que a presente directiva diz respeito à comercialização e não ao fabrico e ao armazenamento

  
1 Ainda não publicado em JO.
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de artigos de pirotecnia. 

Alteração 3
Considerando 6

(6) Dados os perigos inerentes ao uso de 
artigos de pirotecnia, é adequado fixar 
limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e apropriada 
sobre uma utilização segura, para proteger a 
saúde e a segurança humanas, bem como o 
ambiente. Deve prever-se que determinados 
artigos de pirotecnia só possam ser postos à 
disposição de especialistas autorizados, com 
os conhecimentos, competências e 
experiência necessários. 

(6) Dados os perigos inerentes ao uso de 
artigos de pirotecnia, é adequado fixar 
limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e apropriada 
sobre uma utilização segura, para proteger a 
saúde e a segurança humanas, bem como o 
ambiente. Deve prever-se que determinados 
artigos de pirotecnia só possam ser postos à 
disposição de especialistas autorizados, com 
os conhecimentos, competências e 
experiência necessários. No que diz respeito 
aos artigos de pirotecnia para a indústria 
automóvel, os requisitos de rotulagem 
devem tomar em consideração a prática 
corrente e o facto de que a indústria 
fornecedora de componentes automóveis
vende esses produtos a utilizadores 
profissionais.

Or. en

Justificação

Os artigos da indústria fornecedora de componentes automóveis são vendidos a utilizadores 
profissionais (aos fabricantes de veículos e às suas oficinas autorizadas). Os lotes de artigos 
entregues são acompanhados por fichas de segurança nos termos da Directiva 91/155/CEE, 
de que constam os dados requeridos no Artigo 12° da proposta da Comissão e outros. A 
indústria fornecedora de componentes automóveis considera não haver necessidade de 
repetir essas indicações nos artigos ou nas suas embalagens.

Alteração 4
Considerando 7

(7) A utilização de artigos de pirotecnia e, 
em particular, de fogos de artifício, está 
sujeita a costumes e tradições culturais 
consideravelmente diferentes nos diversos 
Estados Membros. Assim, é necessário 
permitir aos Estados Membros que tomem 
medidas nacionais para limitar a utilização 

(7) A utilização de artigos de pirotecnia e, 
em particular, de fogos de artifício, está 
sujeita a costumes e tradições culturais 
consideravelmente diferentes nos diversos 
Estados Membros. Assim, é necessário 
permitir aos Estados Membros que tomem 
medidas nacionais específicas para limitar a 
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ou a venda de certas categorias de fogos de 
artifício ao grande público, por razões de 
ordem pública ou de segurança pública.

utilização ou a venda de certos fogos de 
artifício ao grande público, por razões de 
ordem pública ou de segurança pública.

Alteração 5
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) A presente directiva não se aplica 
aos festivais e aos concursos de fogos de 
artifício, com excepção dos organizados 
para fins comerciais.

Justificação

Em vários Estados-Membros são organizados festivais pirotécnicos, que representam um 
aspecto fundamental da sua cultura e tradições, sendo, por conseguinte, necessário indicar
claramente que esses festivais não se encontram abrangidos pela presente directiva.

Alteração 6
Considerando 11

(11) Para facilitar o processo de 
demonstração de conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança, estão a 
ser desenvolvidas normas harmonizadas 
ligadas à concepção, ao fabrico e ao ensaio 
desses artigos.

(11) Para facilitar o processo de 
demonstração de conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança, estão a 
ser desenvolvidas normas harmonizadas 
ligadas à concepção e ao ensaio desses 
artigos.

Justificação

A presente directiva não diz respeito aos aspectos ligados ao fabrico e as normas tão-pouco.

Alteração 7
Considerando 12

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de Normalização 
Electrotécnica (Cenelec) e o Instituto 
Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, adoptam 
e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações gerais 

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de Normalização 
Electrotécnica (Cenelec) e o Instituto 
Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, adoptam 
e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações gerais 
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para a cooperação entre eles e a Comissão e 
com o procedimento previsto na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a 
um procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas.

para a cooperação entre eles e a Comissão e 
com o procedimento previsto na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a 
um procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas.

Tendo em conta que a indústria 
fornecedora de componentes automóveis
desenvolve a sua actividade a nível 
mundial, as normas comunitárias devem 
ser preferencialmente baseadas ou 
harmonizadas com as normas 
internacionais ISO.

Or. en

Justificação

A indústria europeia fornecedora de componentes automóveis comercializa os seus produtos 
a nível mundial. As normas ISO internacionais são preferíveis para manter a 
competitividade, em conformidade com as recomendações do Grupo de Alto Nível CARS 21.

Alteração 8
Considerando 14

(14) Para que possam circular livremente na 
Comunidade, os artigos de pirotecnia devem 
ostentar a marcação CE indicando a sua 
conformidade com as disposições da 
presente directiva.

(14) Tendo em vista a sua colocação no 
mercado e para que possam circular 
livremente na Comunidade, os artigos de 
pirotecnia devem ostentar uma marcação CE 
indicando a sua conformidade com as 
disposições da presente directiva.

Alteração 9
Considerando 15

(15) Em matéria de segurança do transporte, 
as regras de transporte dos artigos de 
pirotecnia são objecto de convenções e de 
acordos internacionais, incluindo as 
Recomendações das Nações Unidas relativas 
ao transporte de mercadorias perigosas.

(15) A presente directiva não deve afectar a
segurança do transporte, uma vez que as 
regras de transporte dos artigos de pirotecnia 
são objecto de convenções e de acordos 
internacionais, incluindo as Recomendações 
das Nações Unidas relativas ao transporte de 
mercadorias perigosas.
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Justificação

A segurança do fabrico, da armazenagem e da manipulação dos artigos de pirotecnia por 
profissionais no âmbito das operações de montagem de automóveis ou por ocasião da sua 
utilização em espectáculos pirotécnicos continuarão a ser regidas pelas legislações
comunitárias ou nacionais pertinentes, consoante os casos.

Alteração 10
Artigo 1, nº 4, travessão 1

– artigos de pirotecnia destinados a ser 
utilizados, em conformidade com a 
legislação nacional, pelas forças armadas ou
pela polícia;

– artigos de pirotecnia destinados a ser 
utilizados para fins não comerciais, em 
conformidade com a legislação nacional, 
pelas forças armadas, pela polícia ou pelos
bombeiros;

Justificação

Os fogos de artifício utilizados no âmbito da formação e destinados a outras utilizações 
especializadas deveriam ser excluídos do âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 11
Artigo 1, nº 4, travessão 3

– artigos de pirotecnia para uso em aviões e 
helicópteros;

– artigos de pirotecnia para uso na indústria
aeroespacial;

Justificação

Esta expressão é mais precisa. A razão pela qual os aviões e helicópteros são excluídos do 
âmbito de aplicação da presente directiva (os óptimos resultados obtidos no que se refere aos 
acidentes com artigos de pirotecnia graças a sistemas de controlo muito rigorosos), aplica-se 
a todo o sector aeroespacial.

Alteração 12
Artigo 1, nº 4, travessão 4

– artigos de pirotecnia abrangidos pela 
Directiva 88/378/CEE do Conselho, de 3 de 
Maio de 1988, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados Membros 
respeitantes à segurança dos brinquedos;

– dispositivos de perfuração concebidos 
especialmente para brinquedos e outros
artigos abrangidos pela Directiva 
88/378/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 
1988, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados Membros respeitantes à 
segurança dos brinquedos;
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Justificação

Com a sua redacção actual, a presente directiva aplicar-se-ia aos dispositivos de perfuração 
destinados a ser usados em jogos que já se encontram abrangidos pela Directiva relativa à 
segurança dos brinquedos.

Alteração 13
Artigo 1, nº 4, travessão 6

– munições, na acepção de projécteis e 
cargas propulsoras usados em armas de fogo 
portáteis, artilharia e outras armas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 14
Artigo 1, nº 4, travessão 6 bis (novo)

- armazenagem e transporte de artigos de 
pirotecnia. 

Justificação

A fim de evitar uma dupla legislação, é necessário indicar claramente que o transporte de 
artigos de pirotecnia não é abrangido pela presente directiva, dado que já se encontra 
suficientemente contemplado em convenções e acordos internacionais, incluindo as 
Recomendações das Nações Unidas relativas ao transporte de mercadorias perigosas.

Alteração 15
Artigo 2, nº 1

1. “artigo de pirotecnia” qualquer artigo que 
contenha substâncias ou uma mistura de 
substâncias concebidas para produzir um 
efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso 
ou fumígeno ou uma combinação destes 
efeitos, devido a reacções químicas 
exotérmicas auto sustentadas, para fins de 
entretenimento ou outros;

1. “artigo de pirotecnia” qualquer dispositivo 
ou artefacto que contenha substâncias 
concebidas para produzir um efeito 
calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou 
fumígeno ou uma combinação destes efeitos, 
devido a reacções químicas exotérmicas auto 
sustentadas, para fins de entretenimento ou 
outros;
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Alteração 16
Artigo 2, nº 2

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, a 
título gratuito ou oneroso, de um produto
destinado a utilização final tendo em vista a 
sua distribuição e/ou utilização; 

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização a terceiros no mercado 
comunitário, a título gratuito ou oneroso, de 
um artigo de pirotecnia tendo em vista a sua 
distribuição e/ou utilização; 

Justificação

A expressão “ destinado a utilização final” gera ambiguidade no caso dos artigos de 
pirotecnia destinados à indústria automóvel. Estes artigos são actualmente comercializados 
com vista à sua incorporação noutros sistemas para veículos (airbags, assentos, etc.), antes 
da sua “utilização final” nos veículos para proteger os seus ocupantes. Os níveis de 
desempenho destes sistemas que comportam artigos de pirotecnia é controlado com base nas 
directivas relativas à recepção que visam a protecção contra colisões frontais, colisões
laterais, etc..

Alteração 17
Artigo 2, nº 3

3. “fogo de artifício” artigo de pirotecnia 
para entretenimento; 

3. “fogo de artifício” artigo de pirotecnia 
para entretenimento, actividades recreativas, 
publicidade ou efeitos especiais cénicos ou 
cinematográficos, em conformidade com as 
recomendações pertinentes das Nações 
Unidas e nos termos da Directiva 
2004/57/CE da Comissão1 ; 
------------------
1 JO L 127 de 29.4.2004, p. 73.

Alteração 18
Artigo 2, nº 4

4. “artigo de pirotecnia para automóveis” 
artigo que contenha substâncias 
pirotécnicas usadas para activar dispositivos 
de segurança ou outros dispositivos nos 
veículos a motor;

4. “artigo de pirotecnia para veículos” 
componentes de um dispositivo de 
segurança automóvel que contenham 
substâncias pirotécnicas e sejam usados para 
activar dispositivos de segurança ou outros 
dispositivos nos veículos;



AD\617633PT.doc 11/22 PE 370.230v02-00

PT

Justificação

A presente alteração visa tornar o texto mais claro; por outro lado, há que suprimir a 
expressão “a motor”, porquanto estes artigos podem ser usados em veículos que não os 
veículos a motor.

Alteração 19
Artigo 2, nº 8

8. “pessoa com conhecimentos específicos” 
uma pessoa autorizada pelos Estados 
Membros a possuir e/ou usar no seu 
território fogo de artifício da categoria 4 
e/ou outros artigos de pirotecnia da categoria 
2, tal como são definidos no artigo 3.º

8. “pessoa com conhecimentos específicos” 
uma pessoa autorizada pelos Estados 
Membros a manipular e/ou usar no seu 
território fogo de artifício da categoria 4 
e/ou outros artigos de pirotecnia da categoria 
2, tal como são definidos no artigo 3.º

Justificação

Não é necessário ser uma “pessoa com conhecimentos específicos” para usar artigos da 
categoria 3, incluindo em espectáculos. No entanto, é necessária a presença de uma “pessoa 
com conhecimentos específicos” para os efeitos especiais, segundo quanto previsto para os 
outros artigos de pirotecnia da categoria 2, tanto no que se refere à sua manipulação como à 
sua utilização.

Alteração 20
Artigo 3, nº 1, parágrafo 1

1. Os artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva devem ser classificados 
pelo fabricante de acordo com o seu tipo de 
utilização, finalidade e nível de risco. Os 
organismos notificados confirmarão a 
classificação como parte dos procedimentos 
de avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º 

1. Os artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva devem ser classificados 
pelo fabricante ou pelo importador de 
acordo com o seu nível de risco, incluindo o 
nível sonoro, no que se refere ao seu tipo de 
utilização e finalidade. Os organismos 
notificados confirmarão a classificação 
como parte dos procedimentos de avaliação 
de conformidade nos termos do artigo 9.º 

Justificação

É necessário tornar claro que o perigo é inerente à utilização. Cf. Considerando 6.

Alteração 21
Artigo 3, nº 1, parágrafo 2, ponto a 
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Categoria 1: fogos de artifício que 
apresentam um risco muito baixo e que se 
destinam a áreas restritas, incluindo os fogos 
de artifício que se destinam a ser usados no 
interior de edifícios residenciais;

Categoria 1: fogos de artifício que 
apresentam um risco muito baixo e um 
impacto sonoro negligenciável e que se 
destinam a ser usados pelos consumidores 
em pequenas áreas restritas, incluindo os 
que se destinam a ser usados no interior de 
edifícios residenciais ou de edifícios 
públicos e na presença de espectadores;

Categoria 2: fogos de artifício que 
apresentam baixo risco e que se destinam a 
áreas exteriores restritas;

Categoria 2: fogos de artifício que 
apresentam baixo risco e baixo impacto
sonoro e que se destinam a ser usados pelos 
consumidores em amplas áreas exteriores 
restritas e na proximidade de espectadores;

Categoria 3: fogos de artifício que 
apresentam risco médio e que se destinam a 
utilização exterior em grandes áreas abertas;

Categoria 3: fogos de artifício que 
apresentam risco médio e que se destinam a 
utilização exterior pelos consumidores em 
grandes áreas abertas, bem como para fins 
técnicos, de sinalização, agrícolas ou 
outros fins similares;

O nível sonoro destes artigos não deve ser 
prejudicial à saúde humana;
Categoria 3 bis: fogos de artifício que 
apresentam um risco médio ou elevado e
que se destinam exclusivamente a 
utilização interior* por pessoas com 
conhecimentos específicos e na 
proximidade de espectadores.

Categoria 4: fogos de artifício que 
apresentam um risco elevado e que se 
destinam a ser usados apenas por pessoas 
com conhecimentos específicos, 
comummente conhecidos por “fogos de 
artifício para utilização profissional”. 

Categoria 4: fogos de artifício que 
apresentam um risco elevado e que se 
destinam a ser usados apenas por pessoas 
com conhecimentos específicos, 
comummente conhecidos por “fogos de 
artifício para utilização profissional”. 
(Esta alteração aplica-se à integralidade do 
texto legal em apreço; a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto.)

Justificação

É necessário ter em consideração as chamadas pirotecnias teatrais.

Alteração 22
Artigo 3, nº 1, parágrafo 2, ponto b, título
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b. Outros artigos de pirotecnia b. Artigos de pirotecnia para veículos e 
outros

Alteração 23
Artigo 4, nº 3, alínea (a) 

(a) submeterão o produto a um organismo 
notificado, o qual realizará um procedimento 
de avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º;

(a) submeterão os pormenores e as 
características do produto a um organismo 
notificado, o qual realizará um procedimento 
de avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º;

Alteração 24
Artigo 5 

Os Estados Membros tomarão todas as 
medidas adequadas para garantir que os 
artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva só possam ser colocados 
no mercado se respeitarem todas as 
obrigações da mesma, estiverem munidos da 
marcação CE e respeitarem as obrigações 
relacionadas com a avaliação de 
conformidade.

Os Estados Membros tomarão todas as 
medidas adequadas para garantir que os 
artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva só possam ser colocados 
no mercado e circular livremente no 
mercado interno da Comunidade se 
respeitarem todas as obrigações da mesma, 
estiverem munidos da marcação CE e 
respeitarem as obrigações relacionadas com 
a avaliação de conformidade.

Os Estados Membros devem adoptar todas 
as medidas adequadas para que os artigos de 
pirotecnia não ostentem indevidamente a 
marcação CE.

Os Estados Membros devem adoptar todas 
as medidas adequadas para que os artigos de 
pirotecnia abrangidos pela presente 
directiva não ostentem indevidamente a 
marcação CE.

Alteração 25
Artigo 6, nº 1 

1. Os Estados Membros não podem proibir, 
restringir ou dificultar a colocação no 
mercado de artigos de pirotecnia abrangidos 
pela presente directiva e que satisfaçam as 
exigências da mesma.

1. Os Estados Membros não podem proibir, 
restringir ou dificultar a colocação no 
mercado e a livre circulação de artigos de 
pirotecnia abrangidos pela presente directiva 
e que satisfaçam as exigências da mesma.

Alteração 26



PE 370.230v02-00 14/22 AD\617633PT.doc

PT

Artigo 6, nº 2 

2. As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais de 
um Estado Membro, que sejam justificadas 
por razões de ordem pública ou de segurança 
pública, no sentido de restringir a utilização 
e/ou a venda ao grande público de fogos de 
artifício das categorias 2 e 3.

2. As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais de 
um Estado Membro, que sejam justificadas 
por razões de ordem pública ou de segurança 
pública, no sentido de restringir a utilização 
e/ou a venda aos consumidores de fogos de 
artifício das categorias 2 e 3.

Alteração 27
Artigo 6, nº 3 

3. Os Estados Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras, 
exposições e demonstrações para fins de 
comercialização, a exibição de artigos de 
pirotecnia que não estejam em conformidade 
com a presente directiva, desde que um 
painel visível indique claramente a sua não 
conformidade e a impossibilidade de 
aquisição desses equipamentos antes de 
serem postos em conformidade pelo 
fabricante ou pelo seu mandatário 
estabelecido na Comunidade. Por ocasião 
desses eventos, devem ser tomadas as 
medidas de segurança adequadas, segundo 
quaisquer dos requisitos estabelecidos pelas 
autoridades competentes do Estado Membro 
em questão, a fim de garantir a segurança 
das pessoas.

3. Os Estados Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras, 
exposições, demonstrações para fins de 
comercialização, exibições e espectáculos, a 
exibição de artigos de pirotecnia 
exclusivamente manipulados por pessoas 
com conhecimentos específicos, mesmo que 
não estejam em conformidade com a 
presente directiva, desde que um painel 
visível indique claramente a sua não 
conformidade e a impossibilidade de 
aquisição desses equipamentos antes de 
serem postos em conformidade pelo 
fabricante, importador ou mandatário 
estabelecido na Comunidade. Por ocasião 
desses eventos, devem ser tomadas as 
medidas de segurança adequadas, segundo 
quaisquer dos requisitos estabelecidos pelas 
autoridades competentes do Estado Membro 
em questão, a fim de garantir a segurança 
das pessoas.

Alteração 28
Artigo 6, nº 4 

4. Os Estados Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de 
pirotecnia para automóveis fabricados para 
fins de investigação, desenvolvimento e 
ensaio e que não estejam em conformidade 
com as disposições da presente directiva, 
desde que um painel visível indique 

4. Os Estados Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de 
pirotecnia fabricados para fins de 
investigação, desenvolvimento e ensaio e 
que não estejam em conformidade com as 
disposições da presente directiva, desde que 
um painel visível indique claramente a sua 
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claramente a sua não conformidade e a 
impossibilidade de aquisição desses 
equipamentos.

não conformidade e a impossibilidade de 
aquisição desses equipamentos.

Justificação

A investigação e desenvolvimento devem ser incentivados, não apenas no tocante aos artigos 
de pirotecnia para automóveis, mas também em relação a todos os artigos abrangidos pela 
presente directiva.

Alteração 29
Artigo 7, nº 2 

2. Os Estados Membros poderão aumentar 
os limites de idade indicados no n.º 1, 
sempre que justificado por razões de ordem 
pública ou de segurança pública. Os Estados 
Membros poderão igualmente baixar os 
limites de idade no caso de pessoas que 
tenham seguido uma formação profissional 
específica ou que estejam a fazê-lo.

2. Os Estados Membros poderão aumentar 
os limites de idade indicados no n.º 1, 
apenas quando justificado por razões de 
ordem pública ou de segurança pública. Os 
Estados Membros poderão igualmente 
baixar os limites de idade no caso de pessoas 
que tenham seguido uma formação 
profissional específica ou que estejam a 
fazê-lo.

Alteração 30
Artigo 7, nº 3 

3. Os fabricantes e distribuidores não devem 
vender ou disponibilizar de outra forma os 
seguintes artigos de pirotecnia excepto a 
pessoas com conhecimentos específicos:

3. Os fabricantes e distribuidores não devem 
vender ou disponibilizar de outra forma os 
seguintes artigos de pirotecnia excepto a 
pessoas com conhecimentos específicos:

(a) fogos de artifício da categoria 4, (a) fogos de artifício da categoria 4 e da 
categoria 3 bis,

(b) outros artigos de pirotecnia da categoria 
2.

(b) artigos de pirotecnia para veículos e 
outros da categoria 2.

Alteração 31
Artigo 8, nº 1

1. Nos termos dos procedimentos previstos 
pela Directiva 98/34/CE, a Comissão poderá 
solicitar aos organismos de normalização 
europeus que redijam ou revejam as normas 

1. Nos termos dos procedimentos previstos 
pela Directiva 98/34/CE, a Comissão poderá 
solicitar aos organismos de normalização 
europeus que redijam ou revejam as normas 
europeias em apoio da presente directiva ou 
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europeias em apoio da presente directiva. incentivar os respectivos organismos 
internacionais a elaborar ou a rever as 
normas internacionais.

Or. en

Justificação
A indústria europeia fornecedora de componentes automóveis comercializa os seus produtos 
a nível mundial. As normas ISO internacionais são preferíveis para manter a 
competitividade, em conformidade com as recomendações do Grupo de Alto Nível CARS 21.

Alteração 32
Artigo 8, nº 3, parágrafo 1 

Os Estados Membros devem considerar 
conformes com os requisitos essenciais de 
segurança referidos no n.º 1 do artigo 4.º os 
artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva sempre que estes últimos 
estejam conformes com as normas 
harmonizadas a eles respeitantes cujas 
referências tenham sido publicadas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Os Estados-Membros devem reconhecer e 
adoptar as normas harmonizadas 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia. Os Estados Membros devem 
considerar conformes com os requisitos 
essenciais de segurança referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º os artigos de pirotecnia abrangidos 
pela presente directiva sempre que estes 
últimos estejam conformes com as normas 
harmonizadas a eles respeitantes cujas 
referências tenham sido publicadas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Alteração 33
Artigo 8, nº 4

4. Sempre que um Estado Membro ou a 
Comissão considerar que as normas 
harmonizadas referidas no presente artigo 
não obedecem inteiramente aos requisitos 
essenciais de segurança referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, a Comissão ou o Estado Membro 
em causa deve submeter a questão à 
apreciação do comité permanente criado 
através da Directiva 98/34/CE, apresentando 
as respectivas razões. O comité emitirá um 
parecer sem demora. Perante o parecer do 
referido comité, a Comissão notificará aos 
Estados Membros as medidas a tomar no 

4. Sempre que um Estado Membro ou a 
Comissão considerar que as normas 
harmonizadas referidas no presente artigo 
não obedecem inteiramente aos requisitos 
essenciais de segurança referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, a Comissão ou o Estado Membro 
em causa deve submeter a questão à 
apreciação do comité permanente criado 
através da Directiva 98/34/CE, apresentando 
as respectivas razões. O comité emitirá um 
parecer sem demora e, em todo o caso, três 
meses após a questão ter sido submetida à 
apreciação do comité permanente, sempre 
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que se refere às normas harmonizadas e à 
publicação referidas no n.º 2.

que possível. Perante o parecer do referido 
comité, a Comissão notificará aos Estados 
Membros as medidas a tomar no que se 
refere às normas harmonizadas e à 
publicação referidas no n.º 2.

Justificação

Uma situação em que uma norma publicada é posta em causa não é sustentável para a 
indústria, a qual necessita de segurança para poder desenvolver correctamente a sua 
actividade.

Alteração 34
Artigo 11, nº 1, parágrafo 1 

1. Após terem concluído com êxito a 
avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º, os fabricantes aporão a marcação 
CE de modo visível, legível e indelével, quer 
nos artigos de pirotecnia quer, se isso não 
for possível, numa placa de identificação 
sobre eles fixada, quer ainda, se ambos esses 
métodos forem inviáveis, na embalagem. A 
placa de identificação deve ser concebida de 
modo a não poder ser reutilizada.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 35
Artigo 12, título

Rotulagem Rotulagem de artigos que não os artigos de 
pirotecnia para a indústria automóvel

Or. en

Justificação

Os artigos da indústria fornecedora de componentes automóveis são vendidos a utilizadores 
profissionais (aos fabricantes de veículos e às suas oficinas autorizadas). Por conseguinte, as 
normas de rotulagem devem ser diferentes das normas relativas a outros artigos de 
pirotecnia.
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Alteração 36
Artigo 12, nº 2 

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, o nome do 
fabricante ou do seu mandatário, a 
designação e tipo do artigo, os limites 
mínimos de idade, conforme se indica nos 
nºs 1 e 2 do artigo 7.º, a respectiva categoria 
e as instruções de utilização e, se for 
adequado, a distância de segurança. O rótulo 
deve ainda referir a Classe/Divisão (1.1 1.6) 
da substância ou mistura de substâncias 
contida(s) no artigo, em conformidade com 
o sistema de classificação ONU/ADR ou
indicar informações comparáveis sobre o 
risco (risco de explosão em massa, risco de 
projecção, risco de sopro, risco de incêndio).

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, o nome do 
fabricante, do importador ou do mandatário, 
a designação e tipo do artigo, a respectiva 
categoria e as instruções de utilização e, se 
for adequado, a distância de segurança dos 
espectadores. O rótulo deve ainda indicar 
informações sobre o risco (risco de explosão 
em massa, risco de projecção, risco de sopro,
risco de incêndio e risco sonoro), bem como
o número de referência do organismo 
notificado responsável pela avaliação da 
conformidade do artigo de pirotecnia.

Alteração 37
Artigo 12, nº 5 

5. As disposições dos n.ºs 1 a 4 não se 
aplicam aos fogos de artifício da categoria 4 
e a outros artigos de pirotecnia da 
categoria 2 que sejam objecto de divulgação 
pública pelo fabricante.

5. As disposições dos n.ºs 1 a 4 não se 
aplicam aos fogos de artifício da categoria 4 
que não tenham sido colocados no mercado 
e que sejam objecto de utilização ou de 
divulgação pública pelo próprio fabricante.

Alteração 38
Artigo 12 bis (novo)

Artigo 12º bis
Rotulagem dos artigos de pirotecnia para a 

indústria automóvel
1. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
indicará, no mínimo, o nome do fabricante 
ou do seu mandatário, bem como o número 
e o modelo do artigo.
2. Caso no artigo de pirotecnia não esteja 
previsto espaço suficiente para cumprir os 
requisitos de rotulagem indicados no n° 1, 
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a informação figurará na embalagem.

Or. en

Justificação

Os artigos da indústria fornecedora de componentes automóveis são vendidos a utilizadores 
profissionais (aos fabricantes de veículos e às suas oficinas autorizadas). Os lotes de artigos 
entregues são acompanhados por fichas de segurança nos termos da Directiva 91/155/CEE, 
de que constam os dados requeridos no Artigo 12° da proposta da Comissão e outros. A 
indústria fornecedora de componentes automóveis considera não haver necessidade de 
repetir essas indicações nos artigos ou nas suas embalagens.

Alteração 39
Artigo 13, nº 1 

1. Os Estados Membros tomarão todas as 
medidas úteis para que os artigos de 
pirotecnia abrangidos pela presente directiva 
só possam ser colocados no mercado se não 
comprometerem a segurança e a saúde das 
pessoas e quando convenientemente 
armazenados e usados de acordo com o fim 
a que se destinam.

1. Os Estados Membros tomarão todas as 
medidas úteis para que os artigos de 
pirotecnia abrangidos pela presente directiva 
só possam ser colocados no mercado se não 
comprometerem a segurança e a saúde das 
pessoas e quando convenientemente 
armazenados e conformes com o fim a que 
se destinam.

Alteração 40
Artigo 20, nº 1 

1. Os Estados Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em […] , as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. 
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das disposições e a tabela de 
correlação entre elas e as disposições da 
presente directiva.

1. Os Estados Membros notificarão à 
Comissão os organismos designados nos 
termos do nº 1 do artigo 10° e adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em […] , as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. 
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das disposições e a tabela de 
correlação entre elas e as disposições da 
presente directiva.

Justificação

É necessário prever um prazo para a designação dos organismos de notificação, pois, caso 
contrário, os fabricantes não poderão respeitar plenamente os requisitos da presente 
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directiva e não poderão consequentemente colocar os seus artigos no mercado.

Alteração 41
Anexo I, ponto 1 

(1) Todos os artigos de pirotecnia devem 
atingir os níveis de desempenho 
especificados pelo fabricante ao organismo 
notificado, a fim de garantir o máximo de 
segurança e fiabilidade.

(1) Todos os artigos de pirotecnia devem 
atingir os níveis de desempenho 
especificados pelo fabricante, pelo 
importador ou pelo mandatário ao 
organismo notificado, a fim de garantir o 
máximo de segurança e fiabilidade.

Alteração 42
Anexo I, alínea b) 

b) Estabilidade física e química do artigo de 
pirotecnia em todas as condições ambientais 
normais e previsíveis.

b) Estabilidade física e química e resistência 
do artigo de pirotecnia em todas as 
condições ambientais normais e previsíveis.

Alteração 43
Anexo I, alínea c) 

c) Sensibilidade às condições normais e 
previsíveis de manipulação e transporte.

c) Sensibilidade às condições normais e 
previsíveis de manipulação e transporte.
Durante o transporte e manipulação 
normais, salvo especificação em contrário 
constante das instruções do fabricante, os 
artigos de pirotecnia devem conter a 
composição pirotécnica.

Alteração 44
Anexo I, alínea k) 

k) Durante o transporte e manipulação 
normais, salvo especificação em contrário 
constante das instruções do fabricante, os 
artigos de pirotecnia devem conter a 
composição pirotécnica.

Suprimido
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Alteração 45
Anexo I, Capítulo A, alínea a) 

a) o fabricante classifica os fogos de artifício 
em diferentes categorias, de acordo com o 
artigo 3.º, por teor líquido de explosivo, 
distâncias de segurança, nível sonoro ou 
semelhante. A categoria deve ser claramente 
marcada no rótulo;

a) o fabricante classifica os fogos de artifício 
em diferentes categorias, de acordo com o 
artigo 3.º, por tipo de utilização, finalidade, 
nível de risco, teor líquido de explosivo, 
distâncias de segurança, nível sonoro ou 
semelhante. A categoria deve ser claramente 
marcada no rótulo;

Alteração 46
Anexo I, Capítulo A, alínea c) 

c) o método de ignição deve ser claramente 
visível ou indicado no rótulo ou nas 
instruções;

c) se aplicável, o método de ignição deve ser 
claramente visível ou indicado no rótulo ou 
nas instruções;

Alteração 47
Anexo I, Capítulo C, alínea c) 

c) as escorvas eléctricas devem estar 
protegidas contra campos electromagnéticos 
em condições normais e previsíveis de 
armazenamento e utilização;

c) se aplicável, as escorvas eléctricas devem 
estar protegidas contra campos 
electromagnéticos em condições normais e 
previsíveis de armazenamento e utilização;

Alteração 48
Anexo I, Capítulo C, alínea e) 

e) os parâmetros que determinam os tempos 
de combustão das mechas devem ser 
facultados com o artigo;

Suprimido
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