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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlagana direktiva obravnava dajanje pirotehničnih izdelkov v promet in njihovo 
uporabo. Ti izdelki so sestavljeni iz izdelkov za ognjemet in avtomobilskih sistemov za 
zadrževanje potnikov (zlasti zračnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov). Trg EU za 
izdelke za ognjemet je ocenjen na približno 1,5 milijarde EUR. Avtomobilski sistemi za 
zadrževanje potnikov so nameščeni v približno 20 milijonov vozil v EU vsako leto, kar 
pomeni, da je uporabljenih približno 80 milijonov sistemov zračnih blazin v vrednosti 
približno 3,5 milijarde EUR in približno 90 milijonov zategovalnikov varnostnih pasov v 
vrednosti približno 2 milijardi EUR.

Odločanje o zakonodaji o trženju in uporabi pirotehničnih izdelkov (sistem odobritve, 
omejitve za potrošnike, označevanje itd.) zdaj v vsej Evropi poteka na nacionalni ravni, pri 
čemer rezultati preskusov niso vzajemno priznani, kar povzroča razdrobljenost trga ter 
dodatne stroške za proizvajalce in uvoznike in tudi nesreče zaradi nepravilne uporabe in 
nepravilnega delovanja. 

V tem predlogu Komisija predlaga, da 25 vzporednih nacionalnih postopkov za odobritev 
nadomesti enotna direktiva EU z usklajenimi varnostnimi zahtevami (na podlagi načela 
„preskušano enkrat, odobreno povsod„). Proizvajalci in uvozniki bodo morali izpolnjevati te 
zahteve, zaradi česar bodo upravičeni do namestitve oznake CE in polnega dostopa do 
notranjega trga v celoti. Hkrati dopušča predlog državam članicam, ob upoštevanju 
raznolikosti nacionalnih predpisov o trženju in uporabi izdelkov za ognjemet, možnost 
ohranitve lastnih predpisov v zvezi z najnižjo starostjo ter trženjem in uporabo nekaterih 
kategorij izdelkov za ognjemet. 

Na splošno pripravljavec osnutka pozdravlja predlog Komisije. Predlog je dober primer 
deregulacije in poenostavitve zakonodaje. Zdajšnji pravni okvir je zapleten in premalo 
pregleden, kar povzroča znatno upravno breme za podjetja in nepotrebne stroške preskusov 
(do 25 000 EUR na odobritev). S prizadevanji za oblikovanje enotnega trga za pirotehnične 
izdelke bi lahko odpravili zdajšnje trgovinske ovire in hkrati zagotovili visoko raven zaščite 
potrošnikov. 

Vaš pripravljavec osnutka obžaluje, da povsem enotni trg ne bo dosežen zaradi izjem v 
nacionalnih predpisih o uporabi in dajanju v promet dveh glavnih kategorij izdelkov za 
ognjemet. Vseeno glede na zdajšnji politični spekter in različne nacionalne okoliščine vaš 
pripravljavec osnutka meni, da je predlagana direktiva korak v pravo smer. Kljub temu je 
mogoče predlagati nekatere spremembe za večjo učinkovitost predloga in zagotovitev pravne 
varnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Te določbe, ki lahko povzročijo 
trgovinske ovire v Skupnosti, je treba 
uskladiti, da se zagotovi prosti pretok 
pirotehničnih izdelkov na notranjem trgu, pri 
čemer se zagotavlja visoka raven zaščite 
zdravja in varstva potrošnikov.

(2) Te določbe, ki lahko povzročijo 
trgovinske ovire v Skupnosti, je treba 
uskladiti, da se zagotovi prosti pretok 
pirotehničnih izdelkov na notranjem trgu, pri 
čemer se zagotavlja visoka raven zaščite 
zdravja in varstva potrošnikov ter poklicnih 
končnih uporabnikov.

Obrazložitev

Izdelki za ognjemet za poklicno uporabo (kategorija 4) zajemajo približno polovico celotnega 
trga EU za izdelke za ognjemet in večino proizvodnje izdelkov za ognjemet EU. Zato je zelo 
pomembno tudi varstvo poklicnih uporabnikov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 5

(5) Da se zagotovi ustrezno visoka raven 
zaščite, je treba pirotehnične izdelke 
razvrstiti glede na vrsto uporabe ali namen 
in raven nevarnosti.

(5) Da se ustrezno zagotovi visoka raven 
zaščite, je treba pirotehnične izdelke 
razvrstiti zlasti glede na raven nevarnosti v 
zvezi z njihovo vrsto uporabe, namen ali
raven hrupa.

Obrazložitev

Opredeliti je treba vidike, ki določajo raven nevarnosti za potrošnike, ker direktiva obravnava 
dajanje v promet in ne proizvodnje ter skladiščenja pirotehničnih izdelkov.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 6

(6) Glede na nevarnosti, ki so sestavni del 
uporabe pirotehničnih izdelkov, je primerno 
določiti najnižje dovoljene starosti za 
njihovo prodajo potrošnikom in njihovo 

(6) Glede na nevarnosti, ki so sestavni del 
uporabe pirotehničnih izdelkov, je primerno 
določiti najnižje dovoljene starosti za 
njihovo prodajo potrošnikom in njihovo 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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uporabo ter zagotoviti, da njihove oznake 
prikazujejo zadostne in ustrezne podatke o 
varni uporabi, da se zaščitijo zdravje in 
varnost ljudi ter okolje. Treba je oblikovati 
določbe za nekatere pirotehnične izdelke, ki 
bodo na voljo le pooblaščenim 
strokovnjakom s potrebnim znanjem, 
spretnostmi in izkušnjami.

uporabo ter zagotoviti, da njihove oznake 
prikazujejo zadostne in ustrezne podatke o 
varni uporabi, da se zaščitijo zdravje in 
varnost ljudi ter okolje. Treba je oblikovati 
določbe za nekatere pirotehnične izdelke, ki 
bodo na voljo le pooblaščenim 
strokovnjakom s potrebnim znanjem, 
spretnostmi in izkušnjami. Pri pirotehničnih 
izdelkih za avtomobile morajo zahteve za 
označevanje upoštevati trenutne prakse in 
dejstvo, da proizvajalci avtomobilske 
opreme prodajajo tovrstne izdelke 
poklicnim uporabnikom.

Obrazložitev

Izdelki proizvajalcev avtomobilske opreme se prodajajo poklicnim uporabnikom 
(proizvajalcem vozil in njihovim pooblaščenim servisom). Dobavljenim serijam izdelkov so 
priloženi seznami podatkov o varnosti v skladu z Direktivo Komisije 91/155/EGS, ki vsebujejo 
podatke, zahtevane v členu 12 predloga Komisije, ter vrsta ostalih podatkov. Po mnenju 
proizvajalcev avtomobilske opreme je podatke nesmiselno ponavljati še na izdelkih in njihovi 
embalaži.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 7

(7) Uporaba pirotehnike in zlasti uporaba 
izdelkov za ognjemete je predmet izrazito 
različnih kulturnih običajev in navad v 
različnih državah članicah. Zato je nujno 
omogočiti državam članicam, da sprejmejo 
nacionalne ukrepe za omejevanje uporabe ali 
prodaje nekaterih kategorij izdelkov za 
ognjemete širši javnosti zaradi javne 
varnosti ali varnostnih razlogov.

(7) Uporaba pirotehnike in zlasti uporaba 
izdelkov za ognjemete je predmet izrazito 
različnih kulturnih običajev in navad v 
različnih državah članicah. Zato je nujno 
omogočiti državam članicam, da sprejmejo 
posebne nacionalne ukrepe za omejevanje 
uporabe ali prodaje nekaterih izdelkov za 
ognjemete širši javnosti zaradi javne 
varnosti ali varnostnih razlogov.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Ta direktiva se ne uporablja za 
prireditve in tekmovanja z ognjemeti, z 
izjemo tistih, ki so organizirani za namene 
trženja.

Obrazložitev

V različnih državah članicah so organizirane prireditve z ognjemeti, ki so bistven del kulture 
in tradicije. Zato je treba pojasniti, da se ta direktiva ne uporablja za takšne prireditve.
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Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11

(11) Da se olajša proces skladnosti z 
bistvenimi varnostnimi zahtevami, se 
razvijajo usklajeni standardi v zvezi z 
načrtovanjem, proizvodnjo in preskušanjem 
takšnih izdelkov.

(11) Da se olajša proces ugotavljanja
skladnosti z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami, se razvijajo usklajeni standardi v 
zvezi z načrtovanjem in preskušanjem 
takšnih izdelkov.

Obrazložitev

Ta direktiva in standardi ne obravnavajo vprašanj, povezanih s proizvodnjo.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 12

(12) Evropske usklajene standarde 
pripravljajo, sprejemajo in spreminjajo 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN), 
Odbor za elektrotehnično standardizacijo 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI). Te 
organizacije imajo pristojnosti za 
sprejemanje usklajenih standardov, ki jih 
pripravljajo v skladu s splošnimi smernicami 
za sodelovanje med seboj in Komisijo ter 
postopkom, določenim v Direktivi 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih standardov 
in tehničnih predpisov.

(12) Evropske usklajene standarde 
pripravljajo, sprejemajo in spreminjajo 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN), 
Odbor za elektrotehnično standardizacijo 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI). Te 
organizacije imajo pristojnosti za 
sprejemanje usklajenih standardov, ki jih 
pripravljajo v skladu s splošnimi smernicami 
za sodelovanje med seboj in Komisijo ter 
postopkom, določenim v Direktivi 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih standardov 
in tehničnih predpisov.

Glede na to, da je industrija avtomobilske 
opreme dejavna po vsem svetu, naj 
standardi EU po možnosti temeljijo na 
mednarodnih ISO standardih ali so z njimi 
usklajeni.

Obrazložitev

Evropski proizvajalci avtomobilske opreme prodajajo svoje izdelke po vsem svetu. Za 
ohranjanje konkurenčnosti je bolje uporabljati mednarodne ISO standarde, kar je v skladu s 
priporočili skupine na visoki ravni CARS 21.

Predlog spremembe 8
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Uvodna izjava 14

(14) Pirotehnični izdelki morajo imeti 
oznako CE, ki označuje skladnost z 
določbami te direktive, da lahko prosto 
krožijo v Skupnosti.

(14) Da se pirotehnični izdelki lahko dajo v 
promet, morajo imeti oznako CE, ki 
označuje skladnost z določbami te direktive, 
da lahko prosto krožijo v Skupnosti.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 15

(15) V zvezi z varnostjo pri prevozu so 
predpisi glede prevoza pirotehničnih 
izdelkov vključeni v mednarodne konvencije 
in sporazume, vključno s priporočili 
Združenih narodov o prevozu nevarnih 
snovi.

(15) Ta direktiva ne velja v zvezi z 
varnostjo pri prevozu, ker so predpisi glede 
prevoza pirotehničnih izdelkov vključeni v 
mednarodne konvencije in sporazume, 
vključno s priporočili Združenih narodov o 
prevozu nevarnih snovi.

Obrazložitev

Ustrezna zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja se še naprej uporablja v zvezi z 
varnostjo proizvodnje, skladiščenjem in ravnanjem s strani poklicnih uporabnikov v 
avtomobilski industriji ali za pirotehnične prikaze.

Predlog spremembe 10
Člen 1, odstavek 4, alinea 1

– pirotehnične izdelke, ki jih v skladu z 
nacionalno zakonodajo uporabljajo 
oborožene sile ali policija;

– pirotehnične izdelke za nekomercialno 
uporabo, ki jih v skladu z nacionalno 
zakonodajo uporabljajo oborožene sile,
policija ali gasilske enote;

Obrazložitev

Izdelke za ognjemet, ki se uporabljajo za usposabljanje in strokovne namene, je treba izvzeti 
iz te direktive.

Predlog spremembe 11
Člen 1, odstavek 4, alinea 3

– pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za 
uporabo na zrakoplovih;

– pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za 
uporabo v letalski in vesoljski industriji;

Obrazložitev

Ta izraz je bolj natančen. Utemeljitev za izvzetje zrakoplovov iz te direktive (zelo dobra 
preteklost v zvezi z nesrečami s pirotehničnimi izdelki zaradi zelo strogih nadzornih sistemov) 
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se uporablja za celotno letalsko in vesoljsko industrijo.

Predlog spremembe 12
Člen 1, odstavek 4, alinea 4

– pirotehnične izdelke, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive Sveta 
88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z varnostjo igrač;

– udarne kapice, posebej namenjene za 
igrače, in druge izdelke, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive Sveta 
88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z varnostjo igrač;

Obrazložitev

Po zdajšnji ubeseditvi bi se Direktiva uporabljala za udarne kapice, ki so namenjene za 
uporabo v igračah, za katere že velja Direktiva o varnosti igrač.

Predlog spremembe 13
Člen 1, odstavek 4, alinea 6

– streliva, v smislu projektilov in pogonskih 
nabojev, ki se uporabljajo v orožju 
manjšega kalibra, artilerijskem orožju in 
drugem strelnem orožju.

– streliva, v smislu projektilov in pogonskih 
nabojev, ki se uporabljajo v prenosnem
strelnem orožju, artilerijskem orožju in 
drugem strelnem orožju.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev. Izraz „prenosno strelno orožje“ je z 
mednarodnega stališča pogostejši.

Predlog spremembe 14
Člen 1, odstavek4, alinea 6 a (novo)

– skladiščenje in prevoz pirotehničnih 
izdelkov.

Obrazložitev

Da bi se izognili podvajanju zakonodaje, je treba pojasniti, da je prevoz pirotehničnih 
izdelkov izvzet iz te direktive, ker ga dovolj obsežno zajet v mednarodnih konvencijah in 
sporazumih, vključno s priporočili Združenih narodov o prevozu nevarnih snovi.

Predlog spremembe 15
Člen 2, odstavek1
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1. „pirotehničen izdelek“ vsak izdelek, ki 
vsebuje snovi ali mešanico snovi, ki 
proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali
dim ali kombinacijo takšnih učinkov s 
samostojnimi eksotermnimi kemičnimi 
reakcijami, tako za zabavo kot za druge 
namene;

1. „pirotehničen izdelek“ vsaka naprava ali 
artefakt, ki vsebuje snovi, ki proizvajajo 
toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali 
kombinacijo takšnih učinkov s samostojnimi 
eksotermnimi kemičnimi reakcijami, za 
zabavo in tudi za druge namene;

Predlog spremembe 16
Člen 2, odstavek2

2. „dajanje v promet“ prvo ponujanje 
posameznega izdelka, namenjenega končni 
uporabi, na trgu Skupnosti, za namene 
distribucije in/ali uporabe, proti plačilu ali 
zastonj;

2. „dajanje v promet“ prvo ponujanje 
posameznega pirotehničnega izdelka tretjim 
strankam na trgu Skupnosti, za namene 
distribucije in/ali uporabe, proti plačilu ali 
zastonj;

Obrazložitev

Izraz „namenjen končni uporabi“ povzroča zmedo v zvezi s pirotehničnimi izdelki za 
avtomobile. Ti izdelki so zdaj dani v promet za vključitev v druge sisteme v vozilih (moduli 
zračnih blazin, sedeži itd.), torej za „končno uporabo“ v vozilih za zaščito oseb v vozilu. 
Delovanje teh sistemov, vključno z zadevnimi izdelki, je preverjeno na podlagi direktiv o 
homologaciji, pri čemer se preveri zaščita pri čelnem trčenju, bočnem trčenju itd.

Predlog spremembe 17
Člen 2, odstavek 3

3. „izdelek za ognjemet“ pirotehnični 
izdelek za zabavo;

3. „izdelek za ognjemet“ pirotehnični 
izdelek za zabavo, uporabo v prostem času, 
za oglaševanje, odrske in filmske posebne 
učinke v skladu z ustreznimi priporočili 
Združenih narodov in Direktivo Komisije 
2004/57/ES;1

-------------
1 UL L 127, 29.4.2004, str. 73.

Predlog spremembe 18
Člen 2, odstavek 4

4. „pirotehničen izdelek za avtomobile“ 
izdelek, ki vsebuje pirotehnične snovi za 
aktiviranje varnostnih ali drugih naprav v 
motornih vozilih;

4. "pirotehničen izdelek za vozila" sestavni 
del avtomobilskih varnostnih naprav, ki 
vsebuje pirotehnične snovi in se uporablja
za aktiviranje varnostnih ali drugih naprav v 
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vozilih;

Obrazložitev

V predlogu spremembe je besedilo bolj jasno, razen tega je črtan izraz „motornih“, ker se 
lahko takšni izdelki uporabljajo v vozilih, ki niso motorna vozila.

Predlog spremembe 19
Člen 2, odstavek 8

8. „oseba s strokovnim znanjem“ osebo, ki 
so jo države članice pooblastile za 
posedovanje in/ali uporabo izdelkov za 
ognjemet kategorije 4 in/ali drugih 
pirotehničnih izdelkov kategorije 2 na 
svojem ozemlju, kot je določeno v členu 3.

8. oseba s strokovnim znanjem“ osebo, ki so 
jo države članice pooblastile za ravnanje z 
izdelki za ognjemet kategorije 4 in/ali
drugimi pirotehničnimi izdelki kategorije 2 
na svojem ozemlju, kot je določeno v členu 
3, in/ali za njihovo uporabo.

Obrazložitev

Oseba, ki uporablja izdelke kategorije 3, vključno s prikazi, ni treba, da je „oseba s 
strokovnim znanjem“. Vseeno je „oseba s strokovnim znanjem“ potrebna pri odrskih učinkih 
z drugimi pirotehničnimi izdelki kategorije 2 za ravnanje z njimi in tudi za njihovo uporabo.

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek1, pododstavek 1

1. Pirotehnični izdelki, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive, razvrsti 
proizvajalec glede na vrsto uporabe ali 
namen in raven nevarnosti. Priglašeni 
organi potrdijo razvrstitev kot del postopka 
ugotavljanja skladnosti v skladu s členom 9.

1. Pirotehnične izdelke, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive, razvrsti 
proizvajalec ali uvoznik glede na raven 
nevarnosti, vključno z ravnjo hrupa, v zvezi 
z njihovo vrsto uporabe ali namen. 
Priglašeni organi potrdijo razvrstitev kot del 
postopka ugotavljanja skladnosti v skladu s 
členom 9.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je nevarnost povezana z uporabo. Glejte uvodno izjavo 6.

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek1, pododstavek 2, točka (a)

kategorija 1: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo zelo majhno nevarnost in so 
namenjeni uporabi v zaprtih območjih, 
vključno z izdelki za ognjemete, ki so 

kategorija 1: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo zelo majhno nevarnost, imajo 
zanemarljiv zvočni učinek in so namenjeni 
uporabi s strani potrošnikov v majhnih
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namenjeni uporabi v stanovanjskih 
zgradbah;

zaprtih območjih, vključno s tistimi, ki so 
namenjeni uporabi v stanovanjskih ali 
javnih zgradbah, vključno z uporabo pred 
občinstvom;

kategorija 2: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo majhno nevarnost in so 
namenjeni uporabi na omejenih območjih na 
prostem;

kategorija 2: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo majhno nevarnost, imajo 
majhen zvočni učinek in so namenjeni 
uporabi s strani potrošnikov na velikih
omejenih območjih na prostem, vključno z 
uporabo pred občinstvom;

kategorija 3: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo srednjo veliko nevarnost in so 
namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih;

kategorija 3: izdelki za ognjemete, ki 
predstavljajo srednjo veliko nevarnost in so 
namenjeni uporabi s strani potrošnikov na 
prostem, na velikih odprtih območjih, ter za 
tehnične namene pri signalizaciji, v 
kmetijstvu ali pri podobnih dejavnostih; 
raven hrupa teh izdelkov ne sme škoditi 
zdravju ljudi;
kategorija 3 a: pirotehnični izdelki, ki 
predstavljajo srednje veliko ali veliko 
nevarnost in so namenjeni uporabi s strani 
oseb s strokovnim znanjem le v zaprtih 
prostorih* pred neposrednim občinstvom;

kategorija 4: izdelki za ognjemet, ki 
predstavljajo veliko nevarnost in so 
namenjeni za uporabo le osebam s 
strokovnim znanjem, splošno znani kot 
„izdelki za ognjemete za poklicno uporabo“.

kategorija 4: izdelki za ognjemet, ki 
predstavljajo veliko nevarnost in so 
namenjeni za uporabo le osebam s 
strokovnim znanjem, splošno znani kot 
„izdelki za ognjemete za poklicno uporabo“.

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo 
treba sklicevanja na te kategorije spremeniti 
v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Upoštevati je treba odrsko pirotehniko.

Predlog spremembe 22
Člen 3, odstavek1, pododstavek 2, točka (b), naslov

b) Drugi pirotehnični izdelki b) Pirotehnični izdelki za vozila in druge 
namene

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek3, točka (a)
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(a) predložijo izdelek priglašenemu organu, 
ki bo opravil postopek ugotavljanja 
skladnosti v skladu s členom 9;

(a) predložijo podrobnosti in lastnosti 
izdelka priglašenemu organu, ki bo opravil 
postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s 
členom 9;

Predlog spremembe 24
Člen 5

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
da zagotovijo, da se pirotehnični izdelki, ki 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
dajo v promet le, če so skladni z zahtevami
te direktive, nosijo oznako CE in so skladni 
z zahtevami o ugotavljanju skladnosti.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
da zagotovijo, da se pirotehnični izdelki, ki 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
dajo v promet in prosto krožijo na 
notranjem trgu Skupnosti le, če izpolnjujejo 
zahteve te direktive, nosijo oznako CE in 
izpolnjujejo zahteve o ugotavljanju 
skladnosti.

Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da pirotehnični 
izdelki ne nosijo oznake CE neupravičeno.

Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da pirotehnični 
izdelki, ki spadajo na področje uporabe te 
direktive, ne nosijo oznake CE 
neupravičeno.

Predlog spremembe 25
Člen 6, odstavek1

1. Države članice ne prepovedujejo, 
omejujejo ali ovirajo dajanja v promet 
pirotehničnih izdelkov, ki spadajo na 
področje uporabe te direktive in ki 
izpolnjujejo njene zahteve.

1. Države članice ne prepovedujejo, 
omejujejo ali ovirajo dajanja v promet in 
prostega pretoka pirotehničnih izdelkov, ki 
spadajo na področje uporabe te direktive in 
ki izpolnjujejo njene zahteve.

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek2

2. Določila te direktive prav tako ne 
izključujejo ukrepov držav članic glede 
omejitve uporabe in/ali prodaje izdelkov za 
ognjemete kategorij 2 in 3 širši javnosti, ki 
so upravičeni na podlagi javne varnosti.

2. Določila te direktive prav tako ne 
izključujejo ukrepov držav članic glede 
omejitve uporabe in/ali prodaje izdelkov za 
ognjemete kategorij 2 in 3 potrošnikom, ki 
so upravičeni na podlagi javne varnosti.

Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek3
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3. Na sejmih, razstavah in prikazih za tržne 
namene države članice ne preprečijo 
prikazovanja pirotehničnih izdelkov, ki niso 
v skladu z določbami te direktive, če viden 
znak jasno kaže na njihovo neskladnost in 
njihovo nerazpoložljivost za prodajo, dokler 
jih proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik s sedežem v Skupnosti ne uskladi 
z določili. Med takimi dogodki je treba 
sprejeti ustrezne varnostne ukrepe v skladu z 
zahtevami, ki jih določi pristojni organ 
zadevne države članice, da se zagotovi 
varnost ljudi.

3. Na sejmih, razstavah, prikazih za tržne 
namene, drugih prikazih in predstavah
države članice ne preprečijo prikazovanja 
pirotehničnih izdelkov, s katerimi ravnajo 
izključno strokovnjaki, čeprav niso v skladu 
z določbami te direktive, če viden znak jasno 
kaže na njihovo neskladnost in njihovo 
nerazpoložljivost za prodajo, dokler jih 
proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni 
zastopnik s sedežem v Skupnosti ne uskladi 
z določili. Med takimi dogodki je treba 
sprejeti ustrezne varnostne ukrepe v skladu z 
zahtevami, ki jih določi pristojni organ 
zadevne države članice, da se zagotovi 
varnost ljudi.

Predlog spremembe 28
Člen 6, odstavek4

4. Države članice ne preprečujejo prostega 
pretoka in uporabe pirotehničnih izdelkov za 
avtomobile, izdelanih za raziskovalne, 
razvojne in testne namene, ki niso v skladu z 
določbami te direktive, če viden znak jasno 
kaže na njihovo neskladnost z določili in 
njihovo nerazpoložljivost za prodajo.

4. Države članice ne preprečujejo prostega 
pretoka in uporabe pirotehničnih izdelkov, 
izdelanih za raziskovalne, razvojne in testne 
namene, ki niso v skladu z določbami te 
direktive, če viden znak jasno kaže na 
njihovo neskladnost z določili in njihovo 
nerazpoložljivost za prodajo.

Obrazložitev

Spodbujati je treba raziskave in razvoj v zvezi s pirotehničnimi izdelki za avtomobile in tudi 
vsemi izdelki, ki jih zajema ta direktiva.

Predlog spremembe 29
Člen 7, odstavek 2

2. Države članice lahko znižajo najnižje 
dovoljene starosti iz odstavka 1, če je to 
upravičeno na podlagi javne varnosti. 
Države članice lahko prav tako zvišajo
najnižje dovoljene starosti za osebe, ki so 
poklicno usposobljene ali se poklicno 
usposabljajo.

2. Države članice lahko zvišajo najnižje 
dovoljene starosti iz odstavka 1, le če je to 
upravičeno na podlagi javne varnosti. 
Države članice lahko prav tako znižajo
najnižje dovoljene starosti za osebe, ki so 
poklicno usposobljene ali se poklicno 
usposabljajo.

Predlog spremembe 30
Člen 7, odstavek 3
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3. Proizvajalci in distributerji ne prodajajo 
ali kako drugače dajejo na voljo naslednjih 
pirotehničnih izdelkov, razen osebam s 
strokovnim znanjem:

3. Proizvajalci in distributerji ne prodajajo 
ali kako drugače dajejo na voljo naslednjih 
pirotehničnih izdelkov, razen osebam s 
strokovnim znanjem:

(a) izdelkov za ognjemete kategorije 4, (a) izdelkov za ognjemete kategorije 4 in 3 
a,

(b) drugih pirotehničnih izdelkov kategorije 
2.

(b) pirotehničnih izdelkov kategorije 2 za 
vozila in druge namene.

Predlog spremembe 31
Člen 8, odstavek 1

1. Komisija lahko, v skladu s postopki, 
določenimi v Direktivi 98/34/ES, zahteva, 
da evropski standardizacijski organi 
pripravijo ali prilagodijo evropske standarde 
za podporo tej direktivi.

1. Komisija lahko, v skladu s postopki, 
določenimi v Direktivi 98/34/ES, zahteva, 
da evropski standardizacijski organi 
pripravijo ali prilagodijo evropske standarde 
za podporo tej direktivi, ali pristojne 
mednarodne organe spodbuja, da 
pripravijo ali prilagodijo mednarodne 
standarde.

Obrazložitev

Evropski proizvajalci avtomobilske opreme prodajajo svoje izdelke po vsem svetu. Za 
ohranjanje konkurenčnosti je bolje uporabljati mednarodne ISO standarde, kar je v skladu s 
priporočili skupine na visoki ravni CARS 21.

Predlog spremembe 32
Člen 8, odstavek 3, pododstavek 1

Države članice obravnavajo pirotehnične 
izdelke, ki spadajo na področje uporabe te 
direktive in so v skladu z zadevnimi 
usklajenimi standardi, navedbe katerih so 
bile objavljene v Uradnem listu Evropske 
unije, kot skladne z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 4(1).

Države članice priznajo in sprejmejo 
usklajene standarde, ki so objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije. Države 
članice obravnavajo pirotehnične izdelke, ki 
spadajo na področje uporabe te direktive in 
so v skladu z zadevnimi usklajenimi 
standardi, navedbe katerih so bile objavljene 
v Uradnem listu Evropske unije, kot skladne 
z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz 
člena 4(1).

Predlog spremembe 33
Člen 8, odstavek 4
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4. Če država članica ali Komisija meni, da 
usklajeni standardi iz tega člena v celoti ne 
izpolnjujejo bistvenih zahtev iz člena 4(1), 
Komisija ali zadevna država članica predloži 
zadevo Stalnemu odboru, ustanovljenemu z 
Direktivo 98/34/ES, in navede razloge.
Odbor da mnenje brez odlašanja. Glede na 
mnenje Odbora Komisija obvesti državo 
članico o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v 
zvezi z usklajenimi standardi in objavo iz 
odstavka 2.

4. Če država članica ali Komisija meni, da 
usklajeni standardi iz tega člena v celoti ne 
izpolnjujejo bistvenih zahtev iz člena 4(1), 
Komisija ali zadevna država članica predloži 
zadevo Stalnemu odboru, ustanovljenemu z 
Direktivo 98/34/ES, in navede razloge.
Odbor da mnenje brez odlašanja, v vsakem 
primeru v 3 mesecih po predložitvi zadeve 
Stalnemu odboru, če je to izvedljivo. Glede 
na mnenje Odbora Komisija obvesti države 
članice o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v 
zvezi z usklajenimi standardi in objavo iz 
odstavka 2.

Obrazložitev

Okoliščine, v katerih je objavljen standard vprašljiv, niso sprejemljive za industrijo, ki za 
pravilno delo potrebuje določenost.

Predlog spremembe 34
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 1

1. Po uspešnem zaključku ugotavljanja 
skladnosti v skladu s členom 9 namestijo 
proizvajalci oznako CE tako, da je vidna, 
čitljiva in neizbrisna, na same pirotehnične 
izdelke ali, če to ni mogoče, na pritrjeno 
identifikacijsko tablico ali, kot zadnja 
možnost, če ni mogoče uporabiti prvih dveh 
metod, na embalažo. Identifikacijska tablica 
mora biti narejena tako, da je ni mogoče 
ponovno uporabiti.

1. Po uspešnem zaključku ugotavljanja 
skladnosti v skladu s členom 9 namestijo 
proizvajalci oznako CE tako, da je vidna, 
čitljiva in neizbrisna, na same pirotehnične 
izdelke ali, če to ni mogoče, na pritrjeno 
identifikacijsko tablico ali, kot zadnja 
možnost, če ni mogoče uporabiti prvih dveh 
metod, na posodo ali embalažo. 
Identifikacijska tablica mora biti narejena 
tako, da je ni mogoče ponovno uporabiti.

Predlog spremembe 35
Člen 12, naslov

Označevanje Označevanje izdelkov, ki niso pirotehnični 
izdelki za avtomobile

Obrazložitev

Izdelki proizvajalcev avtomobilske opreme se prodajajo poklicnim uporabnikom 
(proizvajalcem vozil in njihovim pooblaščenim servisom). Predpisi o njihovem označevanju se 
morajo torej razlikovati od predpisov o ostalih pirotehničnih izdelkih.
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Predlog spremembe 36
Člen 12, odstavek 2

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 
navaja vsaj ime proizvajalca ali njegovega
pooblaščenega zastopnika, ime in vrsto 
izdelka, najnižje dovoljene starosti iz 
člena 7(1) in (2), zadevne kategorije in 
navodila za uporabo in, če je primerno, 
varnostno razdaljo. Označevanje navaja tudi 
razred/podrazred snovi ali mešanice snovi 
(1.1 – 1.6), ki je v izdelku, v skladu s 
klasifikacijsko shemo UN/ADR, ali navaja 
primerljive podatke o nevarnosti (nevarnost 
hkratne eksplozije celotne vsebine, 
nevarnost izstrelkov, nevarnost sunka, 
nevarnost požara).

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 
navaja vsaj ime proizvajalca, uvoznika ali 
pooblaščenega zastopnika, ime in vrsto 
izdelka, zadevne kategorije in navodila za 
uporabo in, če je primerno, varnostno 
razdaljo občinstva. Označevanje navaja 
podatke o nevarnosti (nevarnost hkratne 
eksplozije celotne vsebine, nevarnost 
izstrelkov, nevarnost sunka, nevarnost 
požara, nevarnost hrupa), številko 
priglašenega organa, pristojnega za 
ugotavljanje skladnosti pirotehničnega 
izdelka.

Predlog spremembe 37
Člen 12, odstavek 5

5. Določbe odstavkov 1 do 4 se ne 
uporabljajo za izdelke za ognjemete 
kategorije 4 in druge pirotehnične izdelke 
kategorije 2, ki jih proizvajalec prikazuje 
javno.

5. Določbe odstavkov 1 do 4 se ne 
uporabljajo za izdelke za ognjemete 
kategorije 4, ki še niso dani v promet in jih 
sam proizvajalec uporablja ali javno 
prikazuje.

Predlog spremembe 38
Člen 12 a (novo)

Člen 12a
Označevanje pirotehničnih izdelkov za 

avtomobile
1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov 
se navede vsaj ime proizvajalca ali 
njegovega pooblaščenega zastopnika ter 
ime in vrsto izdelka.
2. Če na pirotehničnem izdelku ni dovolj 
prostora za izpolnitev zahteve označevanja 
iz odstavka 1, se podatki navedejo na 
embalaži.
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Obrazložitev

Izdelki proizvajalcev avtomobilske opreme se prodajajo poklicnim uporabnikom 
(proizvajalcem vozil in njihovim pooblaščenim servisom). Dobavljenim serijam izdelkov so 
priloženi seznami podatkov o varnosti v skladu z Direktivo Komisije 91/155/EGS, ki vsebujejo 
podatke, zahtevane v členu 12 predloga Komisije, ter vrsto ostalih podatkov, zato na izdelkih 
ali njihovih embalažah teh podatkov ni treba ponavljati.

Predlog spremembe 39
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo, da se lahko 
pirotehnični izdelki, ki spadajo na področje 
uporabe te direktive, dajo v promet le, ko 
ustrezno shranjeni in uporabljeni za 
predviden namen ne ogrožajo zdravja in 
varnosti ljudi.

1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo, da se lahko 
pirotehnični izdelki, ki spadajo na področje 
uporabe te direktive, dajo v promet le, ko 
ustrezno shranjeni in v skladu z njihovim 
predvidenim namenom ne ogrožajo zdravja 
in varnosti ljudi.

Predlog spremembe 40
Člen 20, odstavek 1

1. Države članice najpozneje do […] 
sprejmejo in objavijo zakone, uredbe in 
druge upravne določbe, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj 
predložijo besedila teh določb ter 
primerjalno tabelo med določbami in to 
direktivo.

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
organih, imenovanih v skladu s 
členom 10(1), in najpozneje do […] 
sprejmejo in objavijo zakone, uredbe in 
druge upravne določbe, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj 
predložijo besedila teh določb ter 
primerjalno tabelo med določbami in to 
direktivo.

Obrazložitev

Določiti je treba rok, v katerem države članice imenujejo priglašeni organ. Sicer proizvajalci 
ne bodo mogli v celoti izpolniti zahtev iz te direktive in zato dati svojih izdelkov v promet. 

Predlog spremembe 41
Priloga I, točka 1

(1) Vsak pirotehnični izdelek mora doseči 
zmogljivost, ki jo je določil proizvajalec pri 
priglašenem organu, da se zagotovita 
največja varnost in zanesljivost.

(1) Vsak pirotehnični izdelek mora doseči 
zmogljivost, ki jo je določil proizvajalec, 
uvoznik ali pooblaščeni zastopnik pri 
priglašenem organu, da se zagotovita 
največja varnost in zanesljivost.
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Predlog spremembe 42
Priloga I, črka (b)

(b) Fizikalna in kemijska stabilnost 
pirotehničnega izdelka v vseh običajnih, 
predvidljivih okoljskih pogojih.

(b) Fizikalna in kemijska stabilnost ter 
odpornost pirotehničnega izdelka v vseh 
običajnih, predvidljivih okoljskih pogojih.

Predlog spremembe 43
Priloga I, črka (c)

(c) Občutljivost na običajno, predvidljivo 
ravnanje in prevoz.

(c) Občutljivost na običajno, predvidljivo 
ravnanje in prevoz. Med običajnim 
ravnanjem in prevozom morajo imeti 
pirotehnični izdelki pirotehnično sestavo, 
razen če je z navodili proizvajalca določeno 
drugače.

Predlog spremembe 44
Priloga I, črka (k)

(k) Med prevozom in običajno uporabo, 
morajo pirotehnični izdelki imeti 
pirotehnično sestavo, razen če je z navodili 
proizvajalca določeno drugače.

črtano

Predlog spremembe 45
Priloga I, Poglavje A, črka (a)

a) Proizvajalec v skladu s členom 3 razdeli 
izdelke za ognjemete v različne kategorije, 
za katere je značilna neto vsebina 
eksploziva, varnostne razdalje, raven hrupa 
ali podobno. Kategorija mora biti jasno 
navedena na oznaki.

a) Proizvajalec v skladu s členom 3 razdeli 
izdelke za ognjemete v različne kategorije, 
za katere so značilni njihova vrsta uporabe, 
namen, raven nevarnosti, neto vsebina 
eksploziva, varnostne razdalje, raven hrupa 
ali podobno. Kategorija mora biti jasno 
navedena na oznaki.

Predlog spremembe 46
Priloga I, Poglavje A, črka (c)

c) Metoda vžiga mora biti jasno vidna ali 
mora biti navedena na oznaki ali v 
navodilih.

c) Kadar je potrebno, mora biti metoda 
vžiga jasno vidna ali navedena na oznaki ali 
v navodilih.
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Predlog spremembe 47
Priloga I, Poglavje C, črka (c)

c) Električne vžigalne naprave morajo biti 
zaščitene proti elektromagnetnim poljem v 
običajnih, predvidljivih pogojih shranjevanja 
in uporabe.

c) Kadar je primerno, morajo biti električne 
vžigalne naprave zaščitene proti 
elektromagnetnim poljem v običajnih, 
predvidljivih pogojih shranjevanja in 
uporabe.

Predlog spremembe 48
Priloga I, Poglavje C, črka (e)

e) Izdelek mora vsebovati navedbo 
parametrov za čas gorenja vžigalnih vrvic.

črtano
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