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KORTFATTAD MOTIVERING

Det föreslagna direktivet handlar om utsläppande på marknaden och användning av 
pyrotekniska artiklar. Sådana artiklar utgörs dels av fyrverkerier, dels av skyddssystem för 
bilpassagerare (i huvudsak luftkuddar och bältessträckare). EU-marknaden för fyrverkerier
beräknas uppgå till cirka 1,5 miljarder EUR. Skyddssystem för bilpassagerare monteras in i 
cirka 20 miljoner fordon i EU varje år, vilket innebär omkring 80 miljoner luftkuddesystem
till ett värde av cirka 3,5 miljarder EUR och cirka 90 miljoner bältessträckare till ett värde av 
cirka 2 miljarder EUR.

Lagstiftningen om marknadsföring och användning av pyrotekniska artiklar 
(godkännandesystem, konsumentrestriktioner, märkning etc.) utarbetas för närvarande av 
medlemsstaterna i EU utan något ömsesidigt erkännande av testresultat, vilket gör att 
marknaden blir fragmenterad, vilket innebär högre kostnader för tillverkare och importörer 
samt olyckor till följd av felanvändning och funktionsfel.

Med förslaget vill kommissionen ersätta de 25 nationella godkännandesystem som används 
parallellt, med ett enda EU-direktiv innehållande harmoniserade säkerhetskrav (som grundar 
sig på principen ”testad en gång, godkänd överallt”). Tillverkare och importörer kommer att 
tvingas uppfylla dessa krav, vilket i sin tur ger dem rätt att använda CE-märkningen och full 
tillgång till hela den inre marknaden. Samtidigt, med tanke på den stora variation av 
nationella bestämmelser som finns rörande marknadsföring och användning av fyrverkerier, 
ger förslaget fortfarande medlemsstaterna möjlighet att upprätthålla sina egna bestämmelser 
vad beträffar åldersgränser samt marknadsföring och användning av vissa kategorier av 
fyrverkerier.

Generellt sett välkomnar föredraganden kommissionens förslag. Det är ett bra exempel på 
avreglering och förenkling av lagstiftning. Den nuvarande rättsliga ramen är komplex och 
brister i fråga om insyn, vilket innebär en avsevärd administrativ börda för företag och 
onödiga test-kostnader (upp till 25 000 EUR per godkännande). Genom att eftersträva en 
gemensam marknad för pyrotekniska artiklar skulle de nuvarande handelshindren kunna 
avskaffas samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en hög skyddsnivå.

Föredraganden beklagar det faktum att en verklig gemensam marknad inte kommer att skapas, i 
och med de undantag som görs för nationella bestämmelser om användning och utsläppande på 
marknaden av de två huvudkategorierna av fyrverkerier. Mot bakgrund av det nuvarande 
politiska spektrumet och de olika nationella förutsättningarna anser föredraganden emellertid att 
direktivet är ett steg i rätt riktning. Icke desto mindre skulle vissa ändringar kunna göras för att 
göra förslaget mer lätthanterligt och för att skapa rättssäkerhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Eftersom dessa bestämmelser kan ge 
upphov till handelshinder inom EU, bör de 
harmoniseras så att fri rörlighet för 
pyrotekniska artiklar på den inre marknaden 
kan garanteras, samtidigt som 
konsumenterna tillförsäkras en hög 
skyddsnivå när det gäller hälsa och säkerhet.

(2) Eftersom dessa bestämmelser kan ge 
upphov till handelshinder inom EU, bör de 
harmoniseras så att fri rörlighet för 
pyrotekniska artiklar på den inre marknaden 
kan garanteras, samtidigt som 
konsumenterna och de yrkesmässiga 
slutanvändarna tillförsäkras en hög 
skyddsnivå när det gäller hälsa och säkerhet.

Motivering

Fyrverkerier för yrkesmässig användning (kategori 4) utgör ungefär hälften av den totala 
EU-marknaden för fyrverkerier och majoriteten av EU:s fyrverkeritillverkning. Säkerheten 
för yrkesmässiga användare är därför ytterst viktig.

Ändringsförslag 2
Skäl 5

(5) För att säkerställa en tillräckligt hög 
skyddsnivå, bör pyrotekniska artiklar 
kategoriseras enligt typ av användning, syfte 
eller risknivå.

(5) För att säkerställa en tillräckligt hög 
skyddsnivå bör pyrotekniska artiklar 
kategoriseras utifrån i synnerhet risknivån
vad beträffar användning, syfte eller ljudnivå.

Motivering

Det är nödvändigt att ange de aspekter som skall ligga till grund för bedömningen av 
risknivån för konsumenten, eftersom detta direktiv avser utsläppande på marknaden och inte 
tillverkning eller förvaring av pyrotekniska artiklar.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska artiklar, 
är det lämpligt med åldergränser för 
försäljning och användning och man bör se 

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska artiklar, 
är det lämpligt med åldergränser för 
försäljning och användning och man bör se 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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till att märkningen innehåller tillräcklig och 
lämplig information om säker användning 
till skydd för människors hälsa och för 
miljön. Bestämmelser skall finnas om att 
vissa pyrotekniska artiklar bara skall vara 
tillgängliga för auktoriserade specialister 
med tillräckliga kunskaper och erfarenheter.

till att märkningen innehåller tillräcklig och 
lämplig information om säker användning 
till skydd för människors hälsa och för 
miljön. Bestämmelser skall finnas om att 
vissa pyrotekniska artiklar bara skall vara 
tillgängliga för auktoriserade specialister 
med tillräckliga kunskaper och erfarenheter.
När det gäller pyrotekniska artiklar för 
motorfordon bör märkningskraven ta 
hänsyn till gällande praxis och till det 
faktum att bilindustrins 
underleverantörerna säljer dessa produkter 
till professionella användare.

Motivering

Bilindustrins underleverantörer säljer sina artiklar till professionella användare 
(biltillverkarna och deras auktoriserade verkstäder). Leveranserna av dessa artiklar åtföljs, i 
enlighet med direktiv 91/155/EEG, av ett säkerhetsdatablad innehållande de uppgifter som 
föreskrivs i artikel 12 i kommissionens förslag, liksom en mängd andra uppgifter. 
Bilindustrins underleverantörer ser ingen anledning att upprepa dem på artiklarna eller 
deras förpackning.

Ändringsförslag 4
Skäl 7

(7) Användningen av pyrotekniska artiklar, 
särskilt fyrverkerier, kännetecknas av 
påtagligt olika sedvänjor och traditioner i 
olika medlemsstater. Detta gör det 
nödvändigt för medlemsstaterna att vidta 
nationella åtgärder för att begränsa 
användning eller försäljning av fyrverkerier 
till allmänheten av skäl som rör allmän
säkerhet. 

(7) Användningen av pyrotekniska artiklar, 
särskilt fyrverkerier, kännetecknas av 
påtagligt olika sedvänjor och traditioner i 
olika medlemsstater. Detta gör det 
nödvändigt för medlemsstaterna att vidta 
särskilda nationella åtgärder för att begränsa 
användning eller försäljning av vissa 
fyrverkerier till allmänheten av skäl som rör 
allmän säkerhet. 

Ändringsförslag 5
Skäl 10a (nytt)

(10a) Fyrverkerifestivaler och 
fyrverkeritävlingar omfattas inte av detta 
direktiv, med undantag för dem som 
anordnas i marknadsföringssyfte.
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Motivering

I vissa medlemsstater anordnas fyrverkerifestivaler som utgör en viktig del av ländernas 
kultur och tradition. Därför bör det klargöras att dessa festivaler inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 6
Skäl 11

(11) För att underlätta fastställandet av att de 
grundläggande säkerhetskraven har 
uppfyllts, håller man på att utveckla 
harmoniserade standarder för formgivning,
tillverkning och provning av sådana artiklar.

(11) För att underlätta fastställandet av att de 
grundläggande säkerhetskraven har 
uppfyllts, håller man på att utveckla 
harmoniserade standarder för formgivning
och provning av sådana artiklar.

Motivering

Varken direktivet eller standarderna avser tillverkning.

Ändringsförslag 7
Skäl 12

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar i 
enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och det 
förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar i 
enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och det 
förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Med tanke på att bilindustrins europeiska 
underleverantörer bedriver sin verksamhet 
i hela världen bör EU-standarderna
företrädesvis grunda sig på eller 
harmoniseras med de internationella 
ISO-standarderna.
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Motivering

Bilindustrins europeiska underleverantörer säljer sina produkter i hela världen. De 
internationella ISO-standarderna bör beaktas för att upprätthålla konkurrenskraften, detta i 
linje med rekommendationen från högnivågruppen CARS 21.

Ändringsförslag 8
Skäl 14

(14) Pyrotekniska artiklar skall var märkta 
med CE-märkningen, som visar att de 
överensstämmer med bestämmelserna i detta 
direktiv och fritt får röra sig inom 
gemenskapen.

(14) Pyrotekniska artiklar måste inför 
utsläppandet på marknaden vara märkta 
med en CE-märkning som visar att de 
överensstämmer med bestämmelserna i detta 
direktiv och fritt får röra sig inom 
gemenskapen.

Ändringsförslag 9
Skäl 15

(15) Reglerna om säkerhet vid transport av 
pyrotekniska artiklar omfattas av 
internationella konventioner och 
överenskommelser inklusive 
Förenta nationernas rekommendationer för 
transport av farligt gods. 

(15) Detta direktiv får inte påverka
transportsäkerheten, eftersom reglerna om 
transport av pyrotekniska artiklar omfattas av 
internationella konventioner och 
överenskommelser inklusive 
Förenta nationernas rekommendationer för 
transport av farligt gods. 

Motivering

I fråga om säkerhet vid yrkesverksammas tillverkning, förvaring och hantering inom 
bilindustrin eller vid fyrverkerier, skall respektive tillämplig gemenskapslagstiftning eller 
nationell lagstiftning tillämpas även i fortsättningen.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, punkt 4, strecksats 1

– pyrotekniska artiklar som i enlighet med 
nationell lagstiftning är avsedda för 
användning av de väpnade styrkorna eller
polisen, 

– pyrotekniska artiklar som i enlighet med 
nationell lagstiftning är avsedda för 
icke-kommersiell användning av de väpnade 
styrkorna¸ polisen eller brandkåren, 
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Motivering

Fyrverkerier som används för utbildning och specialistanvändning bör inte omfattas av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punkt 4, strecksats 3

– pyrotekniska artiklar avsedda för 
användning i flygplan,

– pyrotekniska artiklar avsedda för 
användning inom rymdfartsindustrin,

Motivering

Detta begrepp är lämpligare. Anledningen till att flygplan inte bör omfattas av direktivet 
(mycket goda möjligheter till uppföljning av orsaker vid olyckor med pyrotekniska artiklar, på 
grund av mycket rigorösa kontrollsystem) gäller för hela rymdfartsindustrin.

Ändringsförslag 12
Artikel 1, punkt 4, strecksats 4

– pyrotekniska artiklar som omfattas av 
rådets direktiv 88/378/EEG av den 
3 maj 1988 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om leksakers 
säkerhet,

– slagtändsatser särskilt avsedda att 
användas i leksaker och andra artiklar som 
omfattas av rådets direktiv 88/378/EEG av 
den 3 maj 1988 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om leksakers 
säkerhet,

Motivering

Enligt den nuvarande formuleringen skall direktivet omfatta drivladdningar avsedda att 
användas i leksaker som redan omfattas av direktivet om säkerhet för leksaker.

Ändringsförslag 13
Artikel 1, punkt 4, strecksats 6

– Ammunition, dvs. projektiler och 
snurrande laddningar som används i 
handeldvapen, artilleri och andra 
skjutvapen.

– ammunition, dvs. projektiler och snurrande 
laddningar som används i eldhandvapen, 
artilleri och andra skjutvapen.

Motivering

Förtydligande. Internationellt är begreppet ”eldhandvapen” vanligare.
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Ändringsförslag 14
Artikel 1, punkt 4, strecksats 6a (ny)

– förvaring och transport av pyrotekniska 
artiklar.

Motivering

För att undvika dubbel lagstiftning bör det göras klart att transport av pyrotekniska artiklar 
inte omfattas av detta direktiv, eftersom sådan transport i tillräcklig omfattning redan 
omfattas av internationella konventioner och överenskommelser, bland annat FN:s 
rekommendationer för transport av farligt gods.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 1

1. Pyroteknisk artikel: Alla artiklar som är 
avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, 
gas- eller rökeffekt eller en kombination av 
dessa, som en följd av exotermiska kemiska 
reaktioner både i underhållningssyfte och i 
annat syfte.

1. Pyroteknisk artikel: Alla mekanismer eller 
anordningar som innehåller substanser som
är avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, 
gas- eller rökeffekt eller en kombination av 
dessa, som en följd av exotermiska kemiska 
reaktioner både i underhållningssyfte och i 
annat syfte.

Ändringsförslag 16
Artikel 2, punkt 2

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild produkt
tillgänglig för slutanvändning på 
gemenskapsmarknaden, för distribution eller
användning, antingen mot betalning eller
gratis.

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild pyroteknisk 
artikel tillgänglig för tredje man på 
gemenskapsmarknaden, för distribution eller
användning, antingen mot betalning eller
gratis.

Motivering

Begreppet ”för slutanvändning” är förvirrande när det handlar om pyrotekniska artiklar som 
används inom bilindustrin. De görs tillgängliga på marknaden för att de skall ingå i ett 
fordonsystem (luftkuddeanordningar, bilsäten etc.) och därefter ”för slutanvändning” i 
fordon där de skall hjälpa till att skydda dem som färdas i bilen. Hur dessa system fungerar, 
inklusive de artiklar som systemen utgörs av, regleras genom direktiven om typgodkännande i 
fråga om skydd mot frontalkrockar, sidokrockar etc.

Ändringsförslag 17
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Artikel 2, punkt 3

3. Fyrverkeri: Pyroteknisk artikel för 
underhållning.

3. Fyrverkeri: Pyroteknisk artikel avsedd för 
nöjes- och fritidsaktiviteter, marknadsföring
samt scen- och filmeffekter, i enlighet med 
Förenta nationernas rekommendationer och 
kommissionens direktiv 2004/57/EG1.

________________
1 EUT L 127, 29.4.2004, s. 73.

Ändringsförslag 18
Artikel 2, punkt 4

4. Pyroteknisk artikel för motorfordon:
Artiklar som innehåller pyrotekniska 
substanser som används för att aktivera 
säkerhetsanordningar eller andra anordningar 
i motorfordon.

4. Pyroteknisk artikel för fordon:
Komponenter i en bilsäkerhetsanordning
som innehåller pyrotekniska substanser och 
som används för att aktivera 
säkerhetsanordningar eller andra anordningar 
i fordon.

Motivering

”Motorfordon” ersätts med ”fordon” eftersom sådana artiklar även kan användas på andra 
fordon än just motorfordon.

Ändringsförslag 19
Artikel 2, punkt 8

8. Person med specialistkunskap: En person 
som har medlemsstatens tillstånd att inom 
sitt territorium äga eller använda 
fyrverkerier i kategori 4 eller pyrotekniska 
artiklar i kategori 2 eller andra pyrotekniska 
artiklar enligt definitionen i artikel 3.

8. Person med specialistkunskap: En person 
som har medlemsstatens tillstånd att inom 
sitt territorium hantera eller använda 
fyrverkerier i kategori 4 eller pyrotekniska 
artiklar i kategori 2 eller andra pyrotekniska 
artiklar enligt definitionen i artikel 3.

Motivering

Vid användning av fyrverkerier i kategori 3 krävs inte personer med specialistkunskap, 
däremot krävs en sådan person för såväl hantering som användning av pyrotekniska artiklar 
för att åstadkomma sceneffekter, vilka faller under kategori 2.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 1, stycke 1
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1. Pyrotekniska artiklar som faller inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv skall 
kategoriseras av tillverkaren utifrån typ av
användning, syfte och risknivå. De anmälda 
organen skall bekräfta kategoriseringen som 
en del av den bedömning av 
överensstämmelse som föreskrivs i artikel 9.

1. Pyrotekniska artiklar som faller inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv skall 
kategoriseras av tillverkaren eller 
importören utifrån risknivån, inbegripet 
ljudnivån, vad beträffar typ av användning 
och syfte. De anmälda organen skall 
bekräfta kategoriseringen som en del av den 
bedömning av överensstämmelse som 
föreskrivs i artikel 9.

Motivering

Det måste klargöras att riskerna hänger samman med användningen. Se skäl 6.

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 1, stycke 2, led a

Kategori 1: Fyrverkerier med låg risknivå
avsedda för användning på fysiskt 
avgränsade ytor, inklusive fyrverkerier 
avsedda för användning inne i bostäder.

Kategori 1: Fyrverkerier med mycket låg
risknivå och försumbar ljudnivå avsedda 
för användning av konsumenter på små,
fysiskt avgränsade ytor, inklusive 
fyrverkerier avsedda för användning inne i 
bostäder eller offentliga byggnader, även 
inför åskådare.

Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på fysiskt 
avgränsade ytor.

Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå 
och låg ljudnivå avsedda för användning av 
konsumenter utomhus på stora, fysiskt 
avgränsade ytor, även inför åskådare.

Kategori 3: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på stora 
öppna ytor.

Kategori 3: Fyrverkerier med medelhög
risknivå avsedda för användning av 
konsumenter utomhus på stora öppna ytor, 
samt för tekniska ändamål i samband med
signalering, jordbruk och liknande 
användningsområden. Ljudnivån hos dessa 
artiklar får inte vara skadlig för 
människors hälsa.
Kategori 3a: Pyrotekniska artiklar med 
medelhög eller hög risknivå avsedda för 
användning av personer med 
specialistkunskap, och endast för 
användning inomhus* inför åskådare på
nära håll.

Kategori 4: Fyrverkerier med hög risknivå 
avsedda att användas endast av personer 
med specialistkunskaper, vanligen kallade 

Kategori 4: Fyrverkerier med hög risknivå 
avsedda att användas endast av personer 
med specialistkunskaper, vanligen kallade 
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”fyrverkerier för yrkesmässig användning”. ”fyrverkerier för yrkesmässig användning”. 
(Om detta ändringsförslag antas skall 
motsvarande ändringar rörande 
hänvisningarna till de olika kategorierna 
göras i hela texten.)

Motivering

Även de pyrotekniska artiklar som används för sceneffekter måste tas upp.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, punkt 1, stycke 2, led b, rubriken

b) Övriga pyrotekniska artiklar b) Pyrotekniska artiklar för fordon och övriga 
artiklar

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 3, led a

a) lämna in produkten till ett anmält organ
som gör en bedömning av överensstämmelse 
i enlighet med artikel 9,

a) lämna in uppgifter om och beskrivningar 
av produkten till ett anmält organ som gör en 
bedömning av överensstämmelse i enlighet 
med artikel 9,

Ändringsförslag 24
Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv får släppas ut på marknaden endast 
om de uppfyller alla bestämmelser i 
direktivet, är försedda med EG-märkning 
och uppfyller de skyldigheter som rör 
bedömningen av överensstämmelse.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv får släppas ut på marknaden och 
cirkulera fritt på gemenskapens inre 
marknad endast om de uppfyller alla 
bestämmelser i direktivet, är försedda med 
EG-märkning och uppfyller de skyldigheter
som rör bedömningen av överensstämmelse.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att pyrotekniska 
artiklar inte oberättigat är försedda med 
CE-märkning.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv inte oberättigat är försedda med 
CE-märkning.
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Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
begränsa eller hindra utsläppande på 
marknaden av de pyrotekniska artiklar som 
omfattas av detta direktiv och som uppfyller 
de krav som ställs i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
begränsa eller hindra att de pyrotekniska 
artiklar som omfattas av detta direktiv och 
som uppfyller de krav som ställs i detta 
direktiv släpps ut på marknaden och kan 
cirkulera fritt.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 2

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i kategorierna 2 
eller 3 till allmänheten av skäl som rör 
allmän säkerhet.

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i kategorierna 2 
eller 3 till konsumenter av skäl som rör 
allmän säkerhet.

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder, t.ex vid mässor, utställningar, 
demonstrationer osv., för visning av 
pyrotekniska artiklar som inte uppfyller
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt anger 
denna brist på överensstämmelse och att 
artiklarna inte får försäljas innan tillverkaren 
eller dennes representant i gemenskapen 
sett till att de uppfyller kraven. Vid sådana 
evenemang skall lämpliga säkerhetsåtgärder 
vidtas i enlighet med de krav som fastställs 
av den berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet för att garantera människors 
säkerhet. 

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder, t.ex. vid mässor, utställningar, 
demonstrationer, visningar och 
föreställningar, för visning av pyrotekniska 
artiklar som uteslutande hanteras av 
personer med specialistkunskaper, även om 
artiklarna inte skulle uppfylla 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt anger 
denna brist på överensstämmelse och att 
artiklarna inte får försäljas innan 
tillverkaren, importören eller den 
auktoriserade representanten i 
gemenskapen sett till att de uppfyller kraven. 
Vid sådana evenemang skall lämpliga 
säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med de 
krav som fastställs av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet för att 
garantera människors säkerhet. 
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Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar för motorfordon avsedda för 
forskning, utveckling och provning som inte 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, 
under förutsättning att en synlig skylt tydligt 
anger denna brist på överensstämmelse och 
att de inte får försäljas.

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar avsedda för forskning, utveckling 
och provning som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt anger 
denna brist på överensstämmelse och att de 
inte får försäljas.

Motivering

Forskning och utveckling bör uppmuntras, inte bara i fråga om pyrotekniska artiklar för 
motorfordon, utan samtliga artiklar som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 29
Artikel 7, punkt 2

2. Medlemsstaterna får höja de åldersgränser 
som anges i punkt 1 om detta är befogat av 
skäl som rör allmän säkerhet. 
Medlemsstaterna får också sänka 
åldersgränserna för personer som har 
yrkesutbildning eller genomgår en sådan 
utbildning.

2. Medlemsstaterna får höja de åldersgränser 
som anges i punkt 1 enbart om detta är 
befogat av skäl som rör allmän säkerhet. 
Medlemsstaterna får också sänka 
åldersgränserna för personer som har 
yrkesutbildning eller genomgår en sådan 
utbildning.

Ändringsförslag 30
Artikel 7, punkt 3

3. Tillverkarna och distributörerna får inte 
försälja eller på annat sätt göra följande 
pyrotekniska artiklar tillgängliga för andra 
än personer med specialistkunskaper:

3. Tillverkarna och distributörerna får inte 
försälja eller på annat sätt göra följande 
pyrotekniska artiklar tillgängliga för andra 
än personer med specialistkunskaper:

(a) Fyrverkerier i kategori 4, (a) Fyrverkerier i kategori 4 och kategori 3a,

(b) Övriga pyrotekniska artiklar i kategori 2. (b) Pyrotekniska artiklar för fordon och 
övriga artiklar i kategori 2

Ändringsförslag 31
Artikel 8, punkt 1
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1. Kommissionen får enligt de förfaranden 
som fastställs i direktiv 98/34/EG begära att 
de europeiska standardiseringsorganen 
utarbetar eller gör en översyn av de 
europeiska standarder som ligger till grund 
för detta direktiv.

1. Kommissionen får enligt de förfaranden 
som fastställs i direktiv 98/34/EG begära att 
de europeiska standardiseringsorganen 
utarbetar eller gör en översyn av de 
europeiska standarder som ligger till grund 
för detta direktiv, eller uppmuntra berörda 
internationella organ att utarbeta eller göra 
en översyn av de internationella 
standarderna.

Motivering

Bilindustrins europeiska underleverantörer säljer sina produkter i hela världen. De 
internationella ISO-standarderna bör beaktas för att upprätthålla konkurrenskraften, detta i 
linje med rekommendationen från högnivågruppen CARS 21.

Ändringsförslag 32
Artikel 8, punkt 3, stycke 1

Pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv och som överensstämmer med de 
relevanta harmoniserade standarder som har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning skall av medlemsstaterna 
anses uppfylla de grundläggande 
säkerhetskrav som fastställs i artikel 4.1.

Medlemsstaterna skall erkänna och anta de 
harmoniserade standarder som 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Pyrotekniska artiklar som 
omfattas av detta direktiv och som 
överensstämmer med de relevanta 
harmoniserade standarder som har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning skall av medlemsstaterna 
anses uppfylla de grundläggande 
säkerhetskrav som fastställs i artikel 4.1.

Ändringsförslag 33
Artikel 8, punkt 4

4. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att de harmoniserade standarder som 
anges i denna artikel inte till fullo uppfyller 
de krav som avses i artikel 4.1, skall 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten, med angivande av skälen till 
detta, hänskjuta ärendet till den ständiga 
kommitté som inrättades genom 
direktiv 98/34/EG. Kommittén skall yttra sig 
utan dröjsmål. Mot bakgrund av kommitténs 

4. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att de harmoniserade standarder som 
anges i denna artikel inte till fullo uppfyller 
de krav som avses i artikel 4.1, skall 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten, med angivande av skälen till 
detta, hänskjuta ärendet till den ständiga 
kommitté som inrättades genom 
direktiv 98/34/EG. Kommittén skall yttra sig 
utan dröjsmål, och i vilket fall som helst 
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yttrande skall kommissionen underrätta 
medlemsstaterna om de åtgärder som skall 
vidtas rörande de harmoniserade 
standarderna och det offentliggörande som 
avses i punkt 2.

inom tre månader efter att ärendet tagits 
upp inför den ständiga kommittén, om det 
är praktiskt möjligt. Mot bakgrund av 
kommitténs yttrande skall kommissionen 
underrätta medlemsstaterna om de åtgärder 
som skall vidtas rörande de harmoniserade 
standarderna och det offentliggörande som 
avses i punkt 2.

Motivering

Näringslivet behöver säkerhet för att kunna utföra sitt arbete, och därför är det inte hållbart 
med offentliggjorda standarder som ifrågasätts.

Ändringsförslag 34
Artikel 11, punkt 1, stycke 1

1. EG:s överensstämmelsemärkning skall, på 
ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och 
outplånlig, anbringas på de pyrotekniska 
artiklarna eller, om detta inte är möjligt, på 
en identifieringskylt som är fäst på dessa 
eller, som sista lösning om ingen av de 
två första metoderna kan användas, på 
förpackningen. Identifieringsskylten måste 
vara utformad på ett sådant sätt att den inte 
kan återanvändas.

1. EG:s överensstämmelsemärkning skall, på 
ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och 
outplånlig, anbringas på de pyrotekniska 
artiklarna eller, om detta inte är möjligt, på 
en identifieringskylt som är fäst på dessa 
eller, som sista lösning om ingen av de 
två första metoderna kan användas, på 
förpackningen eller emballaget. 
Identifieringsskylten måste vara utformad på 
ett sådant sätt att den inte kan återanvändas.

Ändringsförslag 35
Artikel 12, Titeln

Märkning Märkning av andra artiklar än pyrotekniska 
artiklar för motorfordon

Motivering

Bilindustrins underleverantörer säljer sina artiklar till professionella användare 
(biltillverkarna och deras auktoriserade verkstäder). Märkningen av dessa artiklar bör därför 
omfattas av andra bestämmelser än de som gäller för andra pyrotekniska artiklar.

Ändringsförslag 36
Artikel 12, punkt 2
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2. Märkningen av de pyrotekniska artiklarna 
skall obligatoriskt innehålla uppgifter om 
tillverkarens eller den auktoriserade 
representantens namn, artikelns namn och 
typ, åldersgränser i enlighet med artikel 7.1 
och 7.2, tillämplig kategori, bruksanvisning 
samt, där så är tillämpligt, säkerhetsavstånd. 
Märkningen skall också innehålla uppgifter
om klass/indelning (1.1-1.6) av de 
substanser eller den blandning av 
substanser som ingår i artikeln enligt 
FN/ADR-klassifikationssystemet eller
jämförbar information om riskerna (risk för 
massexplosion, risk för projektiler, risk för 
splitter, brandrisk).

2. Märkningen av de pyrotekniska artiklarna 
skall obligatoriskt innehålla uppgifter om 
tillverkarens, importörens eller den 
auktoriserade representantens namn, 
artikelns namn och typ, tillämplig kategori, 
bruksanvisning samt, där så är tillämpligt, 
säkerhetsavstånd för åskådarna. 
Märkningen skall också innehålla
information om riskerna (risk för 
massexplosion, risk för projektiler, risk för 
splitter, brandrisk, bullerrisk), numret på
det anmälda organ som ansvarar för att
bedöma den pyrotekniska artikelns
överensstämmelse.

Ändringsförslag 37
Artikel 12, punkt 5

5. Bestämmelserna i punkterna 1-4 i denna 
artikel skall inte tillämpas på de fyrverkerier 
i kategori 4 och andra pyrotekniska artiklar 
i kategori 2, som tillverkaren demonstrerar 
för allmänheten.

5. Bestämmelserna i punkterna 1-4 i denna 
artikel skall inte tillämpas på de fyrverkerier 
i kategori 4 som inte har släppts ut på 
marknaden och som tillverkaren själv 
använder eller demonstrerar offentligt.

Ändringsförslag 38
Artikel 12a (ny)

Artikel 12a
Märkning av pyrotekniska artiklar för 

motorfordon
1. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna skall obligatoriskt innehålla 
uppgifter om tillverkarens eller den 
auktoriserade representantens namn, samt 
artikelns namn och typ.
2. Om det inte finns tillräckligt med plats 
på den pyrotekniska artikeln för de 
märkningskrav som anges i punkt 1 i 
denna artikel, skall informationen 
återfinnas på förpackningen.
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Motivering

Bilindustrins underleverantörer säljer sina artiklar till professionella användare 
(biltillverkarna och deras auktoriserade verkstäder). Leveranserna av dessa artiklar åtföljs, i 
enlighet med direktiv 91/155/EEG, av ett säkerhetsdatablad innehållande de uppgifter som 
föreskrivs i artikel 12 i kommissionens förslag, liksom en mängd andra uppgifter. Det finns 
därför ingen anledning att upprepa dessa uppgifter på artiklarna eller deras förpackning.

Ändringsförslag 39
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv släpps ut på marknaden endast när 
de förvaras på rätt sätt och används för sitt 
avsedda ändamål och inte medför fara för 
människors säkerhet och hälsa.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv släpps ut på marknaden endast när 
de förvaras på rätt sätt och i enlighet med
sitt avsedda ändamål och inte medför fara 
för människors säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag 40
Artikel 20, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall senast den […] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall senast den […] till 
kommissionen anmäla vilka organ de har 
utsett i enlighet med artikel 10.1, och anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

En tidsgräns bör införas för när medlemsstaterna skall utse och anmäla ett organ. I annat fall 
skulle tillverkarna inte kunna uppfylla kraven i detta direktiv till fullo, och därmed inte heller 
släppa ut sina artiklar på marknaden.

Ändringsförslag 41
Bilaga I, punkt 1
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(1) Varje pyroteknisk artikel skall ha de 
egenskaper som tillverkaren har uppgivit till 
det anmälda organet för att säkerställa 
högsta skyddsnivå och pålitlighet.

(1) Varje pyroteknisk artikel skall ha de 
egenskaper som tillverkaren, importören 
eller den auktoriserade representanten har 
uppgivit till det anmälda organet för att 
säkerställa högsta skyddsnivå och 
pålitlighet.

Ändringsförslag 42
Bilaga I, punkt 3, led b

b) Den pyrotekniska artikelns fysiska och 
kemiska stabilitet under alla normala, 
förutsägbara miljömässiga förhållanden.

b) Den pyrotekniska artikelns fysiska och 
kemiska stabilitet samt hållfasthet under 
alla normala, förutsägbara miljömässiga 
förhållanden.

Ändringsförslag 43
Bilaga I, punkt 3, led c

c) Känslighet för normal, förutsägbar 
hantering och transport.

c) Känslighet för normal, förutsägbar 
hantering och transport. Under normal 
hantering och transport skall de 
pyrotekniska artiklarna innehålla den 
pyrotekniska blandningen, såvida inte 
annat anges i tillverkarens bruksanvisning.

Ändringsförslag 44
Bilaga I, punkt 3, led k

k) Under transport och normal hantering 
bör de pyrotekniska artiklarna innehålla 
den pyrotekniska blandningen, såvida inte 
annat anges i tillverkarens bruksanvisning.

utgår

Ändringsförslag 45
Bilaga I, sektion A, led a

a) Tillverkaren skall dela in fyrverkerierna 
enligt artikel 3 i olika kategorier utifrån 
explosivt nettoinnehåll, säkerhetsavstånd, 
ljudnivå eller liknande. Kategorin skall 
tydligt anges på etiketten.

a) Tillverkaren skall dela in fyrverkerierna 
enligt artikel 3 i olika kategorier utifrån typ 
av användning, syfte, risknivå, explosivt 
nettoinnehåll, säkerhetsavstånd, ljudnivå eller
liknande. Kategorin skall tydligt anges på 
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etiketten.

Ändringsförslag 46
Bilaga I, sektion A, led c

c) Antändningsmetoden måste synas tydligt 
eller anges på etiketten eller i 
bruksanvisningen.

c) Då antändningsmetoden skall anges
måste denna synas tydligt eller anges på 
etiketten eller i bruksanvisningen.

Ändringsförslag 47
Bilaga I, sektion C, led c

c) Elektrisk antändningsanordningar måste
skyddas mot elektromagnetiska fält under 
normala, förutsebara användnings- och 
lagringsförhållanden.

c) Där så är tillämpligt måste elektriska
antändningsanordningar skyddas mot 
elektromagnetiska fält under normala, 
förutsebara användnings- och 
lagringsförhållanden.

Ändringsförslag 48
Bilaga I, sektion C, led e

e) Parametrarna för stubinernas bränntider 
måste anges på artikeln.

utgår
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