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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Táto navrhovaná smernica sa venuje umiestňovaniu pyrotechnických výrobkov na trh a ich 
používaniu. Medzi tieto výrobky patrí jednak zábavná pyrotechnika, jednak systémy ochrany 
cestujúcich v automobiloch (predovšetkým vzduchové vankúše (airbagy) a napínače 
bezpečnostných pásov). Odhaduje sa, že trh EÚ so zábavnou pyrotechnikou predstavuje 
približne 1,5 mld. EUR. Systémy ochrany cestujúcich v automobiloch sa v EÚ každoročne 
inštalujú približne do 20 miliónov vozidiel, čo zodpovedá zhruba 80 miliónom systémov 
vzduchových vankúšov v hodnote približne 3,5 mld. EUR a cca 90 miliónom napínačov 
bezpečnostných pásov v hodnote asi 2 mld. EUR.

Právne predpisy v oblasti umiestňovania pyrotechnických výrobkov na trh a ich používania 
(systém schvaľovania, obmedzenia pre spotrebiteľov, označovanie atď.) si v rámci EÚ 
v súčasnosti stanovujú jednotlivé členské štáty bez toho, aby si vzájomne uznávali výsledky 
testov, čo vedie k fragmentácii trhu a ďalším nákladom pre výrobcov a dovozcov, ako aj 
k nehodám v dôsledku nesprávneho používania a nesprávneho fungovania.

Komisia v tomto návrhu navrhuje nahradiť 25 paralelných vnútroštátnych schvaľovacích 
postupov jedinou smernicou EÚ s harmonizovanými bezpečnostnými požiadavkami (na 
základe zásady „testovať raz, prijímať všade“). Výrobcovia a dovozcovia budú povinní tieto 
požiadavky dodržať, za čo získajú právo pripojiť k výrobku značku CE a plný prístup na celý 
vnútorný trh. Tento návrh však zároveň so zreteľom na rozmanitosť rozličných 
vnútroštátnych predpisov upravujúcich umiestňovanie výrobkov zábavnej pyrotechniky na trh 
a ich používanie umožňuje členským štátom ponechať si vlastné právne predpisy, pokiaľ ide 
o vekové obmedzenia a umiestňovanie určitých kategórií výrobkov zábavnej pyrotechniky na 
trh a ich používanie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vo všeobecnosti víta návrh Komisie. Je to 
dobrý príklad deregulácie a zjednodušenia legislatívy. Súčasný právny rámec je zložitý
a chýba mu transparentnosť, čo vedie k značnej administratívnej záťaži pre podniky 
a k zbytočne vysokým nákladom na testovanie (až do 25 000 EUR na schválenie). Úsilím 
o vytvorenie jednotného trhu s pyrotechnickými výrobkami by sa mohli odstrániť súčasné 
bariéry obchodu a zároveň by sa tým mohla zabezpečiť vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
skutočne jednotný trh nebude možné dosiahnuť, a to pre výnimky, ktoré právne predpisy 
jednotlivých štátov stanovujú v prípade používania dvoch hlavných kategórií výrobkov 
zábavnej pyrotechniky a ich umiestňovania na trh. Vzhľadom na súčasné politické spektrum 
a rozličnú situáciu v jednotlivých členských štátoch je však presvedčený, že navrhovaná 
smernica je krokom správnym smerom. Napriek tomu je však možné vykonať isté zmeny 
a doplnenia, ktoré zvýšia uskutočniteľnosť návrhu a vytvoria právnu istotu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
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spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú 
prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by 
sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený 
voľný pohyb pyrotechnických výrobkov 
v rámci vnútorného trhu so zabezpečením
vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov.

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú 
prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by 
sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený 
voľný pohyb pyrotechnických výrobkov 
v rámci vnútorného trhu pri súčasnom 
zabezpečení vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov a profesionálnych konečných 
užívateľov.

Odôvodnenie

Zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie (trieda 4) predstavuje približne polovicu 
celkového trhu EÚ so zábavnou pyrotechnikou a väčšinu výroby týchto výrobkov v EÚ. 
Bezpečnosť profesionálnych užívateľov je preto tiež mimoriadne dôležitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká 
úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by 
sa mali zaradiť do tried podľa druhu použitia 
alebo účelu a úrovne nebezpečenstva.

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká 
úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by 
sa mali zaradiť do tried predovšetkým podľa 
úrovne nebezpečenstva v závislosti od druhu 
použitia, účelu alebo hlučnosti .

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť, ktoré aspekty určujú nebezpečenstvo pre spotrebiteľa, keďže táto 
smernica sa zaoberá skôr umiestňovaním pyrotechnických výrobkov na trhu, a nie ich 
výrobou či skladovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
  

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



AD\617633SK.doc 5/22 PE 370.230v02-00

SK

Odôvodnenie 6

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré 
tkvejú v používaní pyrotechnických 
výrobkov, je vhodné stanoviť vekové 
hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich 
používanie a zabezpečiť, aby ich označenie 
obsahovalo dostatočné a primerané 
informácie o bezpečnom používaní s cieľom 
chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné 
prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky 
je potrebné zaviesť také ustanovenie, na 
základe ktorého budú tieto výrobky 
sprístupnené iba oprávneným odborníkom 
s potrebnými znalosťami, schopnosťami 
a skúsenosťami.

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré 
tkvejú v používaní pyrotechnických 
výrobkov, je vhodné stanoviť vekové 
hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich 
používanie a zabezpečiť, aby ich označenie 
obsahovalo dostatočné a primerané 
informácie o bezpečnom používaní s cieľom 
chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné 
prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky 
je potrebné zaviesť také ustanovenie, na 
základe ktorého budú tieto výrobky 
sprístupnené iba oprávneným odborníkom 
s potrebnými znalosťami, schopnosťami 
a skúsenosťami. V prípade pyrotechnických 
výrobkov pre automobilový priemysel by 
požiadavky na označovanie mali 
zohľadňovať aktuálne postupy 
a skutočnosť, že podniky dodávajúce 
súčiastky automobilovému priemyslu 
predávajú výrobky profesionálnym 
užívateľom.

Odôvodnenie

Výrobky dodávateľských podnikov automobilového priemyslu sa predávajú profesionálnym 
užívateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Série výrobkov sú 
dodávané spolu s kartami bezpečnostných údajov podľa smernice 91/155/EHS, v ktorých je 
možné nájsť údaje požadované v článku 12 návrhu Komisie, ako aj množstvo iných údajov.
Dodávatelia automobilového priemyslu preto nepovažujú za potrebné tieto údaje opakovať na 
výrobkoch alebo na ich balení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7

(7) Používanie pyrotechniky a najmä 
používanie ohňostrojov podlieha značne 
odlišným kultúrnym zvyklostiam a tradíciám 
v rôznych členských štátoch. Členským 
štátom je preto nutné umožniť prijať 
vnútroštátne opatrenia na obmedzenie 
používania určitých tried ohňostrojov alebo 
predaja určitých tried ohňostrojov širokej 
verejnosti z dôvodov verejného bezpečia 
alebo bezpečnostných dôvodov.

(7) Používanie pyrotechniky a najmä 
používanie zábavnej pyrotechniky podlieha 
značne odlišným kultúrnym zvyklostiam 
a tradíciám v rôznych členských štátoch. 
Členským štátom je preto nutné umožniť 
prijať špecifické vnútroštátne opatrenia na 
obmedzenie používania alebo predaja 
určitých výrobkov zábavnej pyrotechniky
širokej verejnosti z dôvodov verejného 
bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh <NumAm>5
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10 a) Táto smernica sa nevzťahuje na 
slávnosti a súťaže ohňostrojov, s výnimkou 
tých, ktoré sa konajú na marketingové 
účely.

Odôvodnenie

V rozličných členských štátoch sa usporadúvajú slávnosti ohňostrojov, ktoré sú základnou 
súčasťou ich kultúry a tradícií. Preto by malo byť jasné, že na takéto slávnosti sa táto 
smernica nevzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11

(11) Aby sa uľahčil postup preukazovania 
zhody so základnými bezpečnostnými 
požiadavkami, pripravujú sa harmonizované 
normy súvisiace s konštruovaním, výrobou
a testovaním takýchto výrobkov.

(11) Aby sa uľahčil postup preukazovania 
zhody so základnými bezpečnostnými 
požiadavkami, pripravujú sa harmonizované 
normy súvisiace s konštruovaním 
a testovaním takýchto výrobkov.

Odôvodnenie

Smernica ani normy sa otázkam výroby nevenujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 12

(12) Európske harmonizované normy 
zostavuje, prijíma a upravuje Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky 
výbor pre elektrotechnickú normalizáciu 
(CENELEC) a Európsky ústav 
telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto 
organizácie sú uznané organizácie 
oprávnené prijímať harmonizované normy, 
ktoré vytvorili v súlade so všeobecným 
usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi 
sebou a Komisiou, a s postupom 
ustanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 

(12) Európske harmonizované normy 
zostavuje, prijíma a upravuje Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky 
výbor pre elektrotechnickú normalizáciu 
(CENELEC) a Európsky ústav 
telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto 
organizácie sú uznané organizácie 
oprávnené prijímať harmonizované normy, 
ktoré vytvorili v súlade so všeobecným 
usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi 
sebou a Komisiou, a s postupom 
ustanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
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1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov.

1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov.

Vzhľadom na to, že európske podniky 
dodávajúce súčiastky automobilovému 
priemyslu pôsobia na celom svete, normy 
EÚ by pokiaľ možno mali byť založené na 
medzinárodných normách ISO alebo by 
s nimi mali byť harmonizované .

Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov dodávajúcich súčiastky automobilovému priemyslu sa 
predávajú do celého sveta. Na zachovanie ich konkurencieschopnosti sa preferujú 
medzinárodné normy ISO, čo je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 
21.

<Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh <NumAm>8
Odôvodnenie 14

(14) Aby sa pyrotechnické výrobky mohli 
voľne pohybovať v rámci Spoločenstva, 
mali by byť označené značkou CE, ktorá 
vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto 
smernice.

(14) Aby pyrotechnické výrobky mohli byť 
umiestnené na trhu a voľne sa pohybovať 
v rámci Spoločenstva, musia byť označené 
značkou CE, ktorá vyjadruje ich zhodu 
s ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 15

(15) Pokiaľ ide o bezpečnosť pri preprave, 
na pravidlá týkajúce sa prepravy 
pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú 
medzinárodné dohovory a dohody, vrátane 
odporúčaní Organizácie Spojených národov 
v oblasti prepravy nebezpečných tovarov.

(15) Táto smernica sa nevzťahuje 
na bezpečnosť pri preprave, keďže na 
pravidlá týkajúce sa prepravy 
pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú 
medzinárodné dohovory a dohody vrátane 
odporúčaní Organizácie Spojených národov 
v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o bezpečnosť pri výrobe, skladovaní a manipulácii odborníkmi v automobilovom 
priemysle alebo pri používaní na pyrotechnických predstaveniach, naďalej sa uplatňujú 
príslušné právne prepisy Spoločenstva resp. jednotlivých členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 4 prvá zarážka

- pyrotechnické výrobky určené na 
používanie ozbrojenými silami alebo
políciou v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi;

- pyrotechnické výrobky určené na 
nekomerčné používanie ozbrojenými silami, 
políciou alebo požiarnymi zbormi v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Z tejto smernice by mali byť vyňaté výrobky zábavnej pyrotechniky určené na výcvik 
a odborné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 odsek 4 tretia zarážka

- pyrotechnické výrobky určené na 
používanie v lietadle;

- pyrotechnické výrobky určené na 
používanie v leteckom a kozmickom 
priemysle;

Odôvodnenie

Toto je presnejší výraz. Odôvodnenie vyňatia lietadiel z tejto smernice (z dôvodu veľmi 
dobrých výsledkov v oblasti nehodovosti pyrotechnických výrobkov vyplývajúcich z veľmi 
prísnych kontrolných systémov) sa vzťahuje na celé letectvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1 odsek 4 štvrtá zarážka

- pyrotechnické výrobky spadajúce do 
pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. 
mája 1988 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
bezpečnosti hračiek;

- kapsle určené predovšetkým do hračiek
a iných výrobkov spadajúcich do pôsobnosti 
smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek;

Odôvodnenie

Vo svojom súčasnom znení by sa smernica uplatňovala aj na kapsle určené na použitie 
v hračkách, ktoré však už spadajú do pôsobnosti smernice upravujúcej bezpečnosť hračiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1odsek 4 šiesta zarážka

- munícia vo význame projektilov a hnacích - munícia vo význame projektilov a hnacích 
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náplní, ktoré sa používajú v malých
zbraniach, delostrelectve a iných zbraniach.

náplní, ktoré sa používajú v ručných 
strelných zbraniach, delostrelectve a iných 
zbraniach.

Odôvodnenie

Spresnenie. V medzinárodnom meradle je termín „ručné strelné zbrane“ bežnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 4 zarážka 6 a (nová)

- skladovanie a prepravu pyrotechnických 
výrobkov.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo duplikácii právnych predpisov, je potrebné objasniť, že preprava 
pyrotechnických výrobkov je spod tejto smernice vyňatá, keďže ju dostatočne upravujú 
medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní OSN pre prepravu nebezpečného 
tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 1

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená 
akýkoľvek výrobok obsahujúci látky alebo 
zmes látok, ktorý je zostrojený na 
vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu 
alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov 
prostredníctvom samostatných 
exotermických chemických reakcií na účely 
zábavy aj na iné účely.

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená 
akékoľvek zariadenie alebo mechanizmus
obsahujúci látky, ktorý je zostrojený na 
vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu 
alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov 
prostredníctvom samostatných 
exotermických chemických reakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 odsek 2

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé 
sprístupnenie individuálneho výrobku na 
trhu Spoločenstva, ktorý je určený na 
konečnú spotrebu, pokiaľ ide o distribúciu 
a/alebo používanie, či už za úplatu alebo 
bezplatne.

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé 
sprístupnenie individuálneho 
pyrotechnického výrobku na trhu 
Spoločenstva tretím osobám, pokiaľ ide 
o distribúciu a/alebo používanie, či už za 
úplatu alebo bezplatne.
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Odôvodnenie

Výraz „určený na konečnú spotrebu“ je v prípade pyrotechnických výrobkov pre 
automobilový priemysel zmätočný. Tieto výrobky sa na trh v súčasnosti umiestňujú na to, aby 
sa stali súčasťou iných systémov vo vozidlách (vzduchových vankúšov, sedadiel atď.), čiže na 
„konečnú spotrebu" vo vozidlách na to, aby chránili cestujúcich v automobiloch. Kontroly 
výkonnosti týchto systémov vrátane uvedených výrobkov sa uskutočňujú v zmysle smerníc 
typového schvaľovania týkajúcich sa ochrany v prípade čelnej zrážky, bočnej zrážky atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 odsek 3

3. „Ohňostroj“ znamená pyrotechnický 
výrobok určený na zábavu.

3. „Zábavná pyrotechnika“ znamená 
pyrotechnický výrobok určený na zábavu, 
použitie vo voľnom čase, reklamu, 
špeciálne javiskové a filmové efekty podľa 
príslušných odporúčaní Organizácie 
Spojených národov a v súlade so smernicou 
Komisie 2004/57/ES1.
-------------
1 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 odsek 4

4. „Automobilový pyrotechnický výrobok“ 
znamená výrobok, ktorý obsahuje
pyrotechnické látky používané na spustenie 
bezpečnostných zariadení alebo iných 
zariadení v motorových vozidlách.

4. „Pyrotechnický výrobok pre vozidlá“ 
znamená súčasti automobilového 
bezpečnostného zariadenia, ktoré obsahujú
pyrotechnické látky a ktoré sa používajú na 
spustenie bezpečnostných zariadení alebo 
iných zariadení vo vozidlách.

Odôvodnenie

Spresnenie textu a vypustenie slova „motorových“, keďže tieto výrobky možno používať aj  
v iných ako motorových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 8

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ 
znamená osobu, ktorej členské štáty povolili 
vlastniť a/alebo používať na ich území

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ 
znamená osobu, ktorej členské štáty povolili 
na svojom území manipulovať s ohňostrojmi
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ohňostroje triedy 4 a/alebo iné 
pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené
v článku 3.

triedy 4 a/alebo inými pyrotechnickými
výrobkami triedy 2 vymedzenými v článku 3 
a/alebo ich používať.

Odôvodnenie

Na používanie výrobkov triedy 3 vrátanie predstavení nie je nutné byť „osobou s odbornými 
znalosťami“. Byť takouto osobou je však podmienka pre používanie javiskovej pyrotechniky 
zahrnutej do triedy 2 iných pyrotechnických výrobkov, čo zahŕňa jednak manipuláciu, jednak 
používanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 1 pododsek 1

1. Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky 
spadajúce do pôsobnosti tejto smernice do 
tried podľa druhu ich použitia alebo ich 
účelu a úrovne nebezpečenstva. 
Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie 
do tried ako súčasť postupov posudzovania 
zhody podľa článku 9.

1. Výrobca alebo dovozca zaraďuje 
pyrotechnické výrobky spadajúce do 
pôsobnosti tejto smernice do tried podľa 
úrovne nebezpečenstva vrátane hladiny 
hluku v závislosti od druhu ich použitia 
alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva. 
Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie 
do tried ako súčasť postupov posudzovania 
zhody podľa článku 9.

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť, že nebezpečenstvo vyplýva z používania. Pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh č. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 odsek 1 pododsek 2 písmeno a)

Trieda 1: ohňostroje na použitie 
v obmedzených priestoroch, vrátane 
ohňostrojov, ktoré sú určené na domácke 
používanie vo vnútri budov.

Trieda 1: zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavujú nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hlučnosť a ktorá je určená
na použitie spotrebiteľmi v malých
obmedzených priestoroch vrátane výrobkov 
zábavnej pyrotechniky, ktoré sú určené na 
domácke alebo verejné používanie vo vnútri 
budov vrátane používania pred divákmi;

Trieda 2: ohňostroje, ktoré predstavujú
nízke nebezpečenstvo a ktoré sú určené na 
používanie vonku v obmedzených 
priestoroch.

Trieda 2: zábavná pyrotechnika, ktorá 
predstavuje nízke nebezpečenstvo a má 
nízku hlučnosť a ktorá je určená na 
používanie spotrebiteľmi vonku vo veľkých
obmedzených priestoroch vrátane 
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používania pred divákmi;
Trieda 3: ohňostroje, ktoré predstavujú
stredné nebezpečenstvo a ktoré sú určené na 
používanie vonku na veľkých otvorených 
priestoroch.

Trieda 3: zábavná pyrotechnika, ktorá 
predstavuje stredné nebezpečenstvo a ktorá
je určená na používanie spotrebiteľmi
vonku vo veľkých otvorených priestoroch, 
ako aj na technické účely, pri signalizácii, 
v poľnohospodárstve a podobne. Hladina 
hluku týchto výrobkov by nemala byť 
škodlivá pre zdravie človeka;
Trieda 3 a: pyrotechnické výrobky, ktoré 
predstavujú stredné alebo vysoké 
nebezpečenstvo a ktoré sú určené na 
používanie osobami s odbornými 
znalosťami len v uzavretých priestoroch* 
pred blízko sa nachádzajúcimi divákmi;

Trieda 4: ohňostroje, ktoré predstavujú
vysoké nebezpečenstvo a ktoré môžu 
používať iba osoby s odbornými znalosťami 
všeobecne známe ako „ohňostroje pre
profesionálne použitie“.

Trieda 4: zábavná pyrotechnika, ktorá 
predstavuje vysoké nebezpečenstvo a ktorú
môžu používať iba osoby s odbornými 
znalosťami všeobecne známa ako „zábavná 
pyrotechnika na profesionálne použitie“.

(V prípade schválenia tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu bude potrebné 
upraviť odkazy na tieto kategórie v celom 
texte).

Odôvodnenie

Je treba brať do úvahy aj tzv. javiskovú pyrotechniku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 odsek 1 pododsek 2 písmeno b) názov

b) Iné pyrotechnické výrobky b) Pyrotechnické výrobky pre vozidlá a na 
iné účely

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4odsek 3 písmeno a)

a) Predkladajú výrobok notifikovanému 
orgánu, ktorý vykonáva postup 
posudzovania zhody v súlade s článkom 9;

a) Predkladajú podrobné údaje o výrobku 
a o jeho charakteristikách notifikovanému 
orgánu, ktorý vykonáva postup 
posudzovania zhody v súlade s článkom 9;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 5

Členské štáty prijímajú všetky príslušné 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa 
pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do 
pôsobnosti tejto smernice, mohli 
umiestňovať na trhu iba vtedy, ak spĺňajú 
ustanovenia tejto smernice, sú označené 
značkou CE a spĺňajú ustanovenia týkajúce 
sa posudzovania zhody.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa 
pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do 
pôsobnosti tejto smernice, mohli 
umiestňovať na trhu a voľne sa pohybovať 
na vnútornom trhu Spoločenstva iba vtedy, 
ak spĺňajú ustanovenia tejto smernice, sú 
označené značkou CE a spĺňajú ustanovenia 
týkajúce sa posudzovania zhody.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby 
pyrotechnické výrobky neboli nedovolene 
označené značkou CE.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby 
pyrotechnické výrobky spadajúce do 
pôsobnosti tejto smernice neboli nedovolene 
označené značkou CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 6 odsek 1

1. Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú 
ani nebránia umiestňovaniu tých 
pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré 
spadajú do pôsobnosti tejto smernice a ktoré 
spĺňajú požiadavky tejto smernice.

1. Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú 
ani nebránia umiestňovaniu a voľnému 
pohybu tých pyrotechnických výrobkov na 
trhu, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto 
smernice a ktoré spĺňajú požiadavky tejto 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 6 odsek 2

2. Ustanovenia tejto smernice tiež 
neobmedzujú opatrenia členských štátov, 
ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného 
bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov, 
aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj 
ohňostrojov triedy 2 a 3 širokej verejnosti.

2. Ustanovenia tejto smernice tiež 
neobmedzujú opatrenia členských štátov, 
ktoré sú oprávnené z dôvodu verejnej 
bezpečnosti alebo bezpečnostných dôvodov, 
aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj 
výrobkov zábavnej pyrotechniky triedy 2 a 3 
spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6 odsek 3

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách a 3. Členské štáty nebránia vystavovaniu 
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počas predvádzania na marketingové účely 
členské štáty nebránia vystavovaniu 
pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v 
súlade s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na účely 
predaja až kým ich výrobca alebo jeho 
poverený zástupca so sídlom v Spoločenstve 
neuvedie do súladu. Počas takýchto akcií sa 
prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti osôb v súlade s 
požiadavkami stanovenými príslušným 
orgánom príslušného členského štátu. 

pyrotechnických výrobkov na obchodných 
veľtrhoch, výstavách, počas predvádzania na 
marketingové účely, na prehliadkach 
a predstaveniach, kde sa predstavujú len 
pyrotechnické výrobky, s ktorými 
manipulujú osoby s odbornými znalosťami, 
a to aj vtedy, keď tieto výrobky nie sú 
v súlade s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na účely 
predaja až kým ich výrobca, dovozca alebo 
jeho poverený zástupca so sídlom 
v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas 
takýchto akcií sa prijmú príslušné 
bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami 
stanovenými príslušným orgánom 
príslušného členského štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 6 odsek 4

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu 
a používaniu automobilových
pyrotechnických výrobkov, ktoré sú 
vyrobené na účely výskumu, vývoja 
a testovania a ktoré nie sú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na 
účely predaja.

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu 
a používaniu pyrotechnických výrobkov, 
ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja 
a testovania a ktoré nie sú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza, že nezodpovedajú tejto smernici a sú 
nepredajné.

Odôvodnenie

Výskum a vývoj treba podporovať, a to nielen v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami pre 
automobilový priemysel, ale so všetkými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 7odsek 2

2. Členské štáty môžu zvýšiť vekové 
obmedzenia podľa odseku 1 
v odôvodnených prípadoch z dôvodu 
verejného bezpečia alebo z bezpečnostných 
dôvodov. Členské štáty môžu znížiť vekové 

2. Členské štáty môžu zvýšiť vekové 
obmedzenia podľa odseku 1 len
v odôvodnených prípadoch z dôvodu 
verejnej bezpečnosti alebo z bezpečnostných 
dôvodov. Členské štáty môžu znížiť vekové 
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obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú 
odborne vyškolené alebo ktoré práve 
absolvujú takúto odbornú prípravu.

obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú 
odborne vyškolené, alebo ktoré práve 
absolvujú takúto odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 7 odsek 3

3. Výrobcovia a distribútori nepredávajú ani 
inak nesprístupňujú tieto pyrotechnické 
výrobky, s výnimkou osôb s odbornými 
znalosťami:

3. Výrobcovia a distribútori nepredávajú ani 
inak nesprístupňujú tieto pyrotechnické 
výrobky, s výnimkou osôb s odbornými 
znalosťami:

a) Ohňostroje triedy 4; a) zábavná pyrotechnika triedy 4 a triedy 3 
a;

b) Iné pyrotechnické výrobky triedy 2. b) pyrotechnické výrobky pre vozidlá a na 
iné účely triedy 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 8 odsek 1

1. Komisia môže v súlade s postupmi 
stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať 
európske normalizačné orgány, aby vytvorili 
alebo upravili európske normy na podporu 
tejto smernice.

1. Komisia môže v súlade s postupmi 
stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať 
európske normalizačné orgány, aby vytvorili 
alebo upravili európske normy na podporu 
tejto smernice, alebo vyzvať príslušné 
medzinárodné orgány, aby vytvorili alebo 
upravili medzinárodné normy.

Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov dodávajúcich súčiastky automobilovému priemyslu sa 
predávajú do celého sveta. Na zachovanie ich konkurencieschopnosti sa preferujú 
medzinárodné normy ISO, čo je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 
21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 8 odsek 3 pododsek 1

Členské štáty považujú pyrotechnické 
výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto 
smernice, ktoré spĺňajú príslušné 
harmonizované normy, na ktoré odkazy boli 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 

Členské štáty uznajú a prijmú 
harmonizované normy, ktoré boli 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Členské štáty považujú pyrotechnické 
výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto 
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únie, za výrobky, ktoré sú v súlade so 
základnými požiadavkami uvedenými 
v článku 4 ods. 1.

smernice, ktoré spĺňajú príslušné 
harmonizované normy, na ktoré odkazy boli 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie, za výrobky, ktoré sú v súlade 
so základnými požiadavkami uvedenými 
v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 8 odsek 4

4. Ak sa členský štát alebo Komisia 
domnieva, že harmonizované normy 
uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne 
základné bezpečnostné požiadavky uvedené 
v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný 
členský štát predloží záležitosť Stálemu 
výboru stanovenému smernicou 98/34/ES 
a uvedie svoje dôvody. Výbor bezodkladne 
predloží svoje stanovisko. Na základe 
stanoviska výboru Komisia informuje 
členské štáty o opatreniach, ktoré sa majú 
prijať, pokiaľ ide o harmonizované normy 
a uverejnenie uvedené v odseku 2.

4. Ak sa členský štát alebo Komisia 
domnieva, že harmonizované normy 
uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne 
základné bezpečnostné požiadavky uvedené 
v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný 
členský štát predloží záležitosť Stálemu 
výboru stanovenému smernicou 98/34/ES 
a uvedie svoje dôvody. Výbor predloží svoje
stanovisko bezodkladne, v každom prípade 
však do 3 mesiacov po tom, ako mu bola 
záležitosť predložená, ak je to možné. Na 
základe stanoviska výboru Komisia 
informuje členské štáty o opatreniach, ktoré 
sa majú prijať, pokiaľ ide o harmonizované 
normy a uverejnenie uvedené v odseku 2.

Odôvodnenie

Situácia, kedy sa zverejnená norma spochybňuje, nie je pre priemysel, ktorý na svoje správne 
fungovanie potrebuje istotu, prijateľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 11 odsek 1 pododsek 1

1. Po úspešnom dokončení postupu 
posudzovania zhody podľa článku 9 
výrobcovia pripoja na výrobok označenie 
CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, 
čitateľné a neodstrániteľné 
z pyrotechnických výrobkov samotných, 
alebo ak to nie je možné, na identifikačný 
štítok pripojený k výrobku, alebo ako 
posledná možnosť, ak sa nemôžu použiť 
prvé dve metódy, na balení výrobku. 
Identifikačný štítok musí byť zostavený tak, 

1. Po úspešnom dokončení postupu 
posudzovania zhody podľa článku 9 
výrobcovia pripoja na výrobok označenie 
CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, 
čitateľné a neodstrániteľné 
z pyrotechnických výrobkov samotných, 
alebo, ak to nie je možné, na identifikačný 
štítok pripojený k výrobku, alebo ako 
posledná možnosť, ak sa nemôžu použiť 
prvé dve metódy, na balenie výrobku. 
Identifikačný štítok musí byť vyrobený tak, 
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aby sa nedal znovu použiť. aby sa nedal znovu použiť.
(netýka sa slovenského znenia)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 12 názov

Označovanie Označovanie výrobkov iných ako
pyrotechnických výrobkov pre 

automobilový priemysel

Odôvodnenie

Výrobky dodávateľských podnikov automobilového priemyslu sa predávajú profesionálnym 
užívateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Predpisy týkajúce sa ich 
označovania by sa teda mali odlišovať od predpisov pre iné pyrotechnické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 12 odsek 2

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
uvádza minimálne meno výrobcu alebo jeho 
povereného zástupcu, názov a druh výrobku, 
minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú 
uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 7,
príslušnú triedu a návod na použitie a podľa 
potreby aj bezpečnú vzdialenosť. 
Označovanie sa vzťahuje aj na 
triedu/rozdelenie (1.1-1.6) látok alebo zmesi 
látok, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku 
v súlade s klasifikačnou schémou UN/ADR 
alebo porovnateľnými informáciami
o nebezpečenstve (nebezpečenstvo 
masového výbuchu, nebezpečenstvo 
rozmetania, nebezpečenstvo výbuchu, 
nebezpečenstvo požiaru). 

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
uvádza minimálne meno výrobcu, dovozcu
alebo jeho povereného zástupcu, názov 
a druh výrobku, príslušnú triedu a návod na 
použitie a podľa potreby aj bezpečnú 
vzdialenosť pre divákov. Označovanie 
poskytne aj informácie o nebezpečenstve 
(nebezpečenstvo hromadného výbuchu, 
nebezpečenstvo rozletu, nebezpečenstvo 
tlakovej vlny, nebezpečenstvo požiaru, 
nebezpečenstvo hluku), číslo 
notifikovaného orgánu zodpovedného za 
posudzovanie zhody pyrotechnického 
výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 12 odsek 5

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa 
nevzťahujú na ohňostroje triedy 4 a iné
pyrotechnické výrobky triedy 2, ktoré

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa 
nevzťahujú na zábavnú pyrotechniku triedy 
4, ktorá nebola umiestnená na trh a ktorú
sám výrobca používa, alebo verejne 
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výrobca verejne vystavuje. vystavuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 12 a (nový)

Článok 12 a
Označovanie pyrotechnických výrobkov pre 

automobilový priemysel 
1. Označenie pyrotechnických výrobkov 
uvádza aspoň meno výrobcu alebo jeho 
povereného zástupcu, ako aj názov a druh 
výrobku.
2. Ak na pyrotechnickom výrobku nie je 
dostatok miesta na umiestnenie označenia 
v súlade s odsekom 1, informácie sa uvedú 
na balení. 

Odôvodnenie

Výrobky dodávateľských podnikov automobilového priemyslu sa predávajú profesionálnym 
užívateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Série výrobkov sú 
dodávané spolu s kartami bezpečnostných údajov podľa smernice 91/155/EHS, v ktorých je 
možné nájsť údaje požadované v článku 12 návrhu Komisie, ako aj množstvo iných údajov.
Nie je preto potrebné opakovať tieto informácie o výrobkoch aj na ich balení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 13 odsek 1

1. Členské štáty prijmú všetky príslušné 
opatrenia zabezpečujúce, aby pyrotechnické 
výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto 
smernice mohli byť umiestňované na trhu 
iba vtedy, ak sa riadne skladujú a používajú 
sa na svoj určený účel a neohrozujú zdravie 
a bezpečnosť osôb.

1. Členské štáty prijmú všetky príslušné 
opatrenia zabezpečujúce, aby pyrotechnické 
výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto 
smernice mohli byť umiestňované na trhu 
iba vtedy, ak sa riadne skladujú a sú
v súlade so svojím určeným účelom
a neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 20 odsek 1

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

1. Členské štáty informujú Komisiu 
o orgánoch určených podľa článku 10 ods. 
1 a prijmú a uverejnia zákony, právne 
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smernicou najneskôr do […]. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie uvedených opatrení
a tabuľku vzájomných vzťahov medzi 
uvedenými ustanoveniami a touto 
smernicou.

predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr do […]. Bezodkladne oznámia 
Komisii znenie uvedených ustanovení
a tabuľku vzájomných vzťahov medzi 
uvedenými ustanoveniami a touto 
smernicou.

Odôvodnenie

Na určenie notifikovaného orgánu by sa členským štátom mala stanoviť lehota. V opačnom 
prípade výrobcovia nebudú môcť v plnej miere splniť požiadavky tejto smernice 
a umiestňovať svoje výrobky na trh v súlade s nimi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I bod 1

1) Každý pyrotechnický výrobok musí 
dosahovať prevádzkové charakteristiky, 
ktoré výrobca uviedol notifikovanému 
orgánu na zabezpečenie maximálnej 
bezpečnosti a spoľahlivosti.

1) Každý pyrotechnický výrobok musí 
dosahovať prevádzkové charakteristiky, 
ktoré výrobca, dovozca alebo poverený 
zástupca uviedol notifikovanému orgánu na 
zabezpečenie maximálnej bezpečnosti 
a spoľahlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I písmeno b)

b) Fyzikálna a chemická stabilita 
pyrotechnického výrobku za všetkých 
normálnych, predvídateľných 
a environmentálnych podmienok.

b) Fyzikálna a chemická stabilita a odolnosť
pyrotechnického výrobku za všetkých 
normálnych, predvídateľných 
a environmentálnych podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha I písmeno c)

c) Citlivosť na obvyklú predvídateľnú 
manipuláciu a prepravu.

c) Citlivosť na obvyklú predvídateľnú 
manipuláciu a prepravu. Počas prepravy 
a obvyklej manipulácie, ak neboli 
stanovené pokynmi výrobcu, by 
pyrotechnické výrobky mali obsahovať 
pyrotechnické zloženie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I písmeno k)

k) Počas prepravy a obvyklej manipulácie, 
ak neboli stanovené pokynmi výrobcu, by 
pyrotechnické výrobky mali obsahovať 
pyrotechnické zloženie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I Kapitola A písmeno a)

a) Výrobca zadelí ohňostroje do rôznych 
tried podľa článku 3, ktoré sú 
charakterizované podľa obsahu čistej 
výbušniny, bezpečných vzdialeností, 
zvukovej hladiny alebo podobne. Trieda 
musí byť jasne uvedená na štítku.

a) Výrobca zadelí výrobky zábavnej 
pyrotechniky do rôznych tried podľa článku 
3, ktoré sú charakterizované podľa druhu 
ich použitia, účelu, úrovne nebezpečenstva, 
obsahu čistej výbušniny, bezpečných 
vzdialeností, zvukovej hladiny a podobne. 
Trieda musí byť jasne uvedená na štítku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I Kapitola A písmeno c)

c) Spôsob zapálenia musí byť jasne 
viditeľný alebo musí byť uvedený na štítku 
alebo v návode na použitie.

c) Spôsob iniciácie musí byť v prípade 
potreby jasne viditeľný, alebo musí byť 
uvedený na štítku alebo v návode na 
použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha I Kapitola C písmeno c)

c) Elektrický zapaľovač musí byť chránený
pred elektromagnetickým poľom za 
obvyklých predvídateľných podmienok 
skladovania a používania.

c) Ak je to vhodné, elektrické rozbušky 
musia byť chránené pred 
elektromagnetickým poľom za obvyklých 
predvídateľných podmienok skladovania 
a používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha I Kapitola C písmeno e)

e) Parametre týkajúce sa času horenia 
poistiek sa musia poskytovať spolu s 

vypúšťa sa
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výrobkom.
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