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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 1

(1) Platné právní a správní předpisy v 
členských státech, které se týkají uvádění 
pyrotechnických výrobků na trh a jejich 
používání, se liší, zejména pokud jde o 
taková hlediska, jako jsou bezpečnost a 
funkční vlastnosti.

(1) Platné právní a správní předpisy v 
členských státech, které se týkají uvádění 
pyrotechnických předmětů na trh se liší, 
zejména pokud jde o taková hlediska, jako 
jsou bezpečnost a funkční vlastnosti.

Or. de

Odůvodnění

Změna platí pro celý text směrnice. Slovo „výrobek“ zahrnuje látky i předměty. Tato směrnice 
se však zabývá pouze pyrotechnickými předměty, neboť výbušninami se zabývá již směrnice 
93/15/EHS. Správný překlad slova „article“ je zde tedy „předmět“.
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Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 5

(5) V zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany je nutno pyrotechnické 
výrobky zařadit do kategorií podle druhu 
použití, nebo jejich účelu a stupně 
nebezpečnosti.

(5) V zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany je nutno pyrotechnické 
předměty zařadit do kategorií podle druhu 
použití, nebo jejich účelu a stupně 
nebezpečnosti, včetně úrovně hluku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 5b (nový)

(5b) S ohledem na náboženské, kulturní a 
tradiční slavnosti členských států se 
výrobcům umožňuje vyrábět a používat 
zábavní pyrotechniku pro vlastní potřebu
na území tohoto státu, pokud mají současně 
povolení k použití. 

Or. de

Odůvodnění

Na Maltě se ručně vyrábí zábavní pyrotechnika k odbornému použití při náboženských 
slavnostech. Výrobci se obávají, že postup posouzení shody způsobí vysoké náklady, což 
dlouhodobě znemožní výrobu. Pouze výrobcům, kteří současně smějí zábavní pyrotechniku 
použít, je povoleno to také učinit. Jinak se však musí zabránit obcházení jednotného postupu 
testování v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 6

(6) Vzhledem k nebezpečí souvisejícímu s 
používáním pyrotechnických výrobků je v 
zájmu ochrany lidského zdraví a 
bezpečnosti, jakož i ochrany životního 
prostředí vhodné stanovit věkové hranice 

(6) Vzhledem k nebezpečí souvisejícímu s 
používáním pyrotechnických výrobků je v 
zájmu ochrany lidského zdraví a 
bezpečnosti, jakož i ochrany životního 
prostředí vhodné stanovit věkové hranice 
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pro jejich prodej spotřebitelům a jejich 
použití a zajistit, aby jejich označení 
obsahovalo dostatečné a přiměřené 
informace o bezpečném použití. Je nutno 
přijmout ustanovení pro určité pyrotechnické 
výrobky, které by měly být dostupné pouze 
oprávněným odborníkům s potřebnými 
znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi.

pro jejich prodej spotřebitelům a jejich 
použití a zajistit, aby jejich označení 
obsahovalo dostatečné a přiměřené 
informace o bezpečném použití. Je nutno 
přijmout ustanovení pro určité pyrotechnické 
výrobky, které by měly být dostupné pouze 
oprávněným odborníkům s potřebnými 
znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. 
Pokud jde o požadavky na označení 
automobilových pyrotechnických předmětů, 
měla by být zohledněna současná praxe i 
skutečnost, že dodavatelé v automobilovém 
průmyslu tyto předměty prodávají výhradně 
profesionálním uživatelům.

Or. de

Odůvodnění

Automobilové pyrotechnické předměty se prodávají profesionálním uživatelům (výrobcům 
automobilů a jejich autorizovaným dílnám). K dodávkám se připojují bezpečnostní listy podle 
směrnice 91/155/EHS, které obsahují informace vyžadované článkem 12 návrhu Komise a 
další údaje. Není nutné tyto údaje znovu uvádět na předmětu nebo jeho obalu.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 12

(12) Evropské harmonizované normy 
vypracovává, přijímá a upravuje Výbor pro 
evropskou normalizaci (CEN), Výbor pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a 
Evropský institut pro normalizaci v 
telekomunikacích (ETSI). Tyto organizace 
jsou uznávány jako oprávněné k přijímání 
harmonizovaných norem, které 
vypracovávají v souladu s obecnými 
pravidly pro spolupráci mezi těmito 
organizacemi a Komisí a v souladu s 
postupem stanoveným směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů.

(12) Evropské harmonizované normy 
vypracovává, přijímá a upravuje Výbor pro 
evropskou normalizaci (CEN), Výbor pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a 
Evropský institut pro normalizaci v 
telekomunikacích (ETSI). Tyto organizace 
jsou uznávány jako oprávněné k přijímání 
harmonizovaných norem, které 
vypracovávají v souladu s obecnými 
pravidly pro spolupráci mezi těmito 
organizacemi a Komisí a v souladu s 
postupem stanovený směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů. Pokud jde o automobilové 
pyrotechnické předměty, měla by se 
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zohlednit globální orientace evropského 
dodavatelského průmyslu tím, že se 
zohlední příslušné mezinárodní normy ISO.

Or. de

Odůvodnění

Eropský automobilový průmysl prodává výrobky do celého světa a dodržování mezinárodních 
norem ISO slouží k zajištění jejich konkurenceschopnosti. Zkoušky v rámci mezinárodních 
dodacích podmínek pro dodavatele automobilů se neopakují. Tato praxe odpovídá také 
doporučením skupiny na vysoké úrovni CARS 21.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Skupiny pyrotechnických výrobků, 
které jsou stejné, pokud jde o způsob 
zhotovení a funkci nebo chování, ale jsou 
například různé barvy, by měly oznámené 
subjekty posuzovat jako soubory výrobků, 
pokud jsou si tyto výrobky dostatečně 
podobné.

Or. de

Odůvodnění

Pokud se budou skupiny pyrotechnických výrobků pokládat za soubory výrobků, sníží se 
náklady výrobců a dovozců zábavní pyrotechniky, což může přispět k odbyrokratizování a 
zjednodušení postupů. Výhoda tohoto ustanovení spočívá mimo jiné v tom, že jsou všichni 
výrobci upozorněni na možnost dát oznámeným subjektům k dispozici skupiny vzorků, a tak 
minimalizovat náklady.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 47
Čl. 1 odst. 4 odrážka 2

- výrobky spadající do oblasti působnosti 
směrnice Rady 96/98/ES ze dne 
20. prosince 1996 o námořním zařízení1,

vypouští se
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1 Úř. věst. L 46, 17.02.1997, s. 25.

Or. de

Odůvodnění

Technické bezpečnostní předpisy pro pyrotechnické předměty určené pro použití ve vybavení 
lodí a letadel se v jiných směrnicích a nařízeních nevyskytují. Existuje pouze Úmluva SOLAS, 
mezinárodní konvence o bezpečnosti na moři. To znamená, že na evropské úrovni neexistuje 
ustanovení o nebezpečnosti, a tedy ani zařazení těchto předmětů do kategorií, takže není 
zřejmé, zda s nimi musí zacházet osoba s odbornými znalostmi. Tento bezpečnostní nedostatek 
dosud nutí členské státy používat vnitrostátní ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 48
Čl. 1 odst. 4 odrážka 3

- pyrotechnické výrobky určené pro použití 
v letadlech,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 odst. 4. odrážce 2 předkladatelky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 49
Čl. 1 odst. 4 odrážka 6

- střelivo, čímž se rozumí náboje a hnací 
náplně používané v ručních palných 
zbraních, dělostřelectvem a v jiných 
střelných zbraních.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.).
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 50
Čl. 2 odst. 1

1. „pyrotechnickým výrobkem” rozumí 
jakýkoli výrobek obsahující látky nebo směs 
látek určených k produkci tepla, světla, 
zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto 
efektů pomocí samoudržujících se 
exotermických chemických reakcí, a to k 
zábavním či jiným účelům;

1. „pyrotechnickým předmětem“ rozumí 
předmět obsahující výbušné látky nebo směs 
výbušných látek určených k produkci tepla, 
světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace 
těchto efektů pomocí samoudržujících se 
exotermických chemických reakcí, a to k 
zábavním či jiným účelům.

Or. de

Odůvodnění

Pyrotechnické předměty obsahují látky nebo směsi látek, které jsou ve smyslu směrnice 
92/69/EHS (modul A14) nebezpečné, protože mohou vybuchnout.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 51
Čl. 2 odst. 2

2. „uvedením na trh” rozumí první předání 
jednotlivého výrobku určeného ke 
konečnému použití za úplatu nebo zdarma 
za účelem jeho distribuce a/nebo použití na 
trhu Společenství;

2. „uvedením na trh“ rozumí první předání 
jednotlivého výrobku za úplatu nebo zdarma 
za účelem jeho distribuce a/nebo použití na 
trhu Společenství; zábavní pyrotechnika se 
nepokládá za uvedenou na trh, pokud je 
vyrobena pro vlastní potřebu a použita v 
tomtéž členském státě výrobci, kteří mají 
současně povolení k použití..

Or. xm

Odůvodnění

Týká se pouze anglického znění: výraz „určený ke konečnému použití“ by se měl vypustit, 
protože např. automobilové pyrotechnické předměty jako airbagy a bezpečnostní pásy budou 
teprve zabudovány.

Na Maltě se ručně vyrábí zábavní pyrotechnika k odbornému použití při náboženských 
slavnostech. Výrobci se obávají, že postup posouzení shody způsobí vysoké náklady, což 
dlouhodobě znemožní výrobu. Pouze výrobcům, kteří současně smějí zábavní pyrotechniku 
použít, je povoleno to také učinit. Jinak se však musí zabránit obcházení jednotného postupu 
testování v Evropě.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 52
Čl. 2 odst. 4

4. „automobilovým pyrotechnickým 
výrobkem” rozumí výrobky, které obsahují 
pyrotechnické látky používané k aktivaci 
bezpečnostních či jiných zařízení 
v motorových vozidlech;

4. „dopravním pyrotechnickým výrobkem“ 
rozumí komponenty bezpečnostních 
zařízení v dopravním prostředku, které 
obsahují pyrotechnické látky používané k 
aktivaci těchto či jiných zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění textu změnou výrazu „motorové vozidlo“ na výraz „dopravní prostředek“. 
Pyrotechnické předměty se nemusí použít výhradně v motorových vozidlech.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 53
Čl. 2 odst. 6

6. „pověřeným zástupcem” rozumí fyzická 
nebo právnická osoba usazená ve 
Společenství, kterou výrobce písemně
zmocnil, aby jednala jeho jménem, co se 
týče jeho povinností podle této směrnice;

6. „dovozcem“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba usazená ve Společenství, 
která dává výrobek ze třetí země k dispozici 
na trh Společenství poprvé.

Or. de

Odůvodnění

Změna platí pro celý text směrnice. Pojmem „dovozce“ se zaručí, že bude existovat 
„ústřední“ kontaktní osoba, dovozce dosažitelný v EU, který ponese odpovědnost. Pokud 
výrobce usazený mimo Společenství nedostojí své povinnosti zmocnit pověřeného zástupce, 
orgány dozoru nad trhem ve Společenství nemají „ústřední“ kontaktní osobu.

.
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Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 54
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 1

1. Pyrotechnické výrobky spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, výrobce 
zařadí do kategorií podle druhu použití, nebo 
podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti. 
Oznámené subjekty potvrdí zařazení do 
kategorií jako součást postupů posuzování 
shody podle článku 9. 

1. Pyrotechnické výrobky spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, výrobce 
zařadí do kategorií podle druhu použití, nebo 
podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, 
včetně úrovně hluku. Oznámené subjekty 
potvrdí zařazení do kategorií jako součást 
postupů posuzování shody podle článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 55
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 1

kategorie 1: zábavní pyrotechnika, která 
představuje velmi malé nebezpečí a která je 
určena pro použití v omezených prostorách, 
včetně zábavní pyrotechniky určené k 
použití uvnitř obytných budov;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 56
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 1

kategorie 1: zábavní pyrotechnika, která 
představuje velmi malé nebezpečí a která je 
určena pro použití v omezených prostorách, 
včetně zábavní pyrotechniky určené k 
použití uvnitř obytných budov;

kategorie 1: zábavní pyrotechnika, která 
představuje velmi malé nebezpečí a 
zanedbatelnou úroveň hluku a která je 
určena pro použití v omezených prostorách, 
včetně zábavní pyrotechniky určené k 
použití uvnitř obytných budov;
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 57
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 2

kategorie 2: zábavní pyrotechnika, která 
přestavuje malé nebezpečí a která je určena 
pro venkovní použití v omezených 
prostorách;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 58
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 2

kategorie 2:zábavní pyrotechnika, která 
přestavuje malé nebezpečí a která je určena 
pro venkovní použití v omezených 
prostorách;

kategorie 2: zábavní pyrotechnika, která 
přestavuje malé nebezpečí a nízkou úroveň 
hluku a která je určena pro venkovní použití 
v omezených prostorách;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 59
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 3

kategorie 3: zábavní pyrotechnika, která 
představuje středně velké nebezpečí a která 
je určena pro venkovní použití na velkém 
otevřeném prostranství;

kategorie 3: zábavní pyrotechnika, která 
představuje středně velké nebezpečí a která 
je určena pro venkovní použití na velkém 
otevřeném prostranství;

úroveň hluku těchto výrobků nesmí 
ohrožovat lidské zdraví;
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Pozměňovací návrh, který předložili Glenis Willmott a Joel Hasse Ferreira

Pozměňovací návrh 60
Čl. 3 odst. 1 písm. a) kategorie 4

kategorie 4: zábavní pyrotechnika, která 
představuje velké nebezpečí a která je 
určena pro použití pouze osobami s 
odbornými znalostmi, obecně nazývaná 
„zábavní pyrotechnika pro odborné použití”.

kategorie 4: zábavní pyrotechnika, která 
představuje velké nebezpečí a která je
určena pro použití pouze osobami s 
odbornými znalostmi, obecně
nazývaná „zábavní pyrotechnika pro 
odborné použití“; úroveň hluku těchto 
výrobků nesmí ohrožovat lidské zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 61
Čl. 3 odst. 1 písm. a) bod 1a (nový)

Uvedená zábavní pyrotechnika je rozdělena 
do kategorií podle úrovně nebezpečnosti 
jednotlivých typů.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 62
Čl. 6 odst. 2

2. Ustanovení této směrnice nevylučují 
opatření členských států, která jsou 
oprávněná z důvodu ochrany veřejného 
pořádku a bezpečnosti, k omezení používání 
zábavní pyrotechniky kategorií 2 a 3 a/nebo 
jejího prodeje široké veřejnosti.

2.Ustanovení této směrnice nevylučují 
opatření členských států, která jsou 
oprávněná z důvodu ochrany veřejného 
pořádku a bezpečnosti a z důvodů hlučnosti 
či obtěžování, k omezení používání zábavní 
pyrotechniky kategorií 2 a 3 a/nebo jejího 
prodeje široké veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec povoluje členským státům omezit uvádění zábavní pyrotechniky 2. a 3. 
kategorie na trh, pokud se domnívají, že ohrožuje veřejný pořádek a bezpečnost. Pozměňovací 
návrh posouvá tento návrh dále a povoluje členským státům také omezit dodávání zábavní 
pyrotechniky, která je nadměrně hlučná, jejíž používání je obtěžující nebo která se používá při 
protispolečenském chování.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 63
Čl. 6 odst. 3

3. Na veletrzích, výstavách a při 
demonstracích k marketingovým účelům 
členské státy nesmějí bránit předvádění 
pyrotechnických výrobků, které nejsou v 
souladu s ustanoveními této směrnice, pokud 
jsou viditelně opatřeny údaji, které informují 
o tom, že výrobky neodpovídají této 
směrnici a jsou neprodejné, dokud nebudou 
výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem 
usazeným ve Společenství uvedeny do 
souladu s touto směrnicí. Při těchto 
příležitostech je nutno přijmout vhodná 
bezpečnostní opatření v souladu s 
případnými požadavky, které stanoví 
příslušný orgán dotčeného členského státu k 
zajištění bezpečnosti osob.

3. Na veletrzích, výstavách a při 
demonstracích k marketingovým účelům 
členské státy nesmějí bránit předvádění a 
používání pyrotechnických výrobků, které 
nejsou v souladu s ustanoveními této 
směrnice, pokud jsou viditelně opatřeny 
údaji, které informují o tom, že výrobky 
neodpovídají této směrnici a jsou 
neprodejné, dokud nebudou výrobcem nebo 
jeho pověřeným zástupcem usazeným ve 
Společenství uvedeny do souladu s touto 
směrnicí. Při těchto příležitostech je nutno 
přijmout vhodná bezpečnostní opatření v 
souladu s případnými požadavky, které 
stanoví příslušný orgán dotčeného členského 
státu k zajištění bezpečnosti osob.

Or. de

Odůvodnění

Při demonstracích k marketingovým účelům se musí zábavní pyrotechnika také používat 
způsobem odpovídajícím podmínkám podle čl. 6 odst. 3, aby se kupující seznámil také s tím, 
jak funguje.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 64
Čl. 6 odst. 4

4. Členské státy nesmějí bránit volnému 
pohybu a používání automobilových

4. Členské státy nesmějí bránit volnému 
pohybu a používání pyrotechnických 
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pyrotechnických výrobků vyrobených za 
účelem výzkumu, vývoje a testování, které 
nejsou v souladu s ustanoveními této 
směrnice, pokud jsou viditelně opatřeny 
informací o tom, že neodpovídají této 
směrnici a jsou neprodejné.

výrobků vyrobených za účelem výzkumu, 
vývoje a testování, které nejsou v souladu s 
ustanoveními této směrnice, pokud jsou 
viditelně opatřeny informací o tom, že 
neodpovídají této směrnici a jsou 
neprodejné.

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o pyrotechnické předměty vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a testování, nesmí 
vznikat zbytečné byrokratické překážky. Posouzení shody se proto nemusí provádět.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 65
Čl. 8 odst. 3

3. Členské státy předpokládají, že 
pyrotechnické výrobky spadající do oblasti 
působnosti této směrnice, které jsou v 
souladu s příslušnými harmonizovanými 
normami a na něž byly zveřejněny odkazy v 
Úředním věstníku Evropské unie, splňují 
základní požadavky na bezpečnost uvedené 
v čl. 4 odst. 1.

3. Členské státy předpokládají, že 
pyrotechnické předměty spadající do oblasti 
působnosti této směrnice, které jsou v 
souladu s příslušnými vnitrostátními 
normami přejímajícími harmonizované 
normy, odkazy na tyto normy byly 
zveřejněny v Úředním věstníku Evropských 
společenství, splňují základní požadavky na 
bezpečnost podle v čl. 4 odst. 1. Členské 
státy zveřejní odkazy na vnitrostátní normy 
použité pro přejímání harmonizovaných 
norem.

Or. de

Odůvodnění

Tento text odpovídá čl. 4 odst. 1 směrnice 93/15/EHS a měl by se mu přizpůsobit.

Pozměňovací návrh, který předložila Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 66
Čl. 8 odst. 4

4. Pokud má členský stát nebo Komise za to, 
že harmonizované normy podle tohoto 

4. Pokud má členský stát nebo Komise za to, 
že harmonizované normy podle tohoto 
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článku nesplňují zcela základní požadavky 
na bezpečnost podle čl. 4 odst. 1, Komise 
nebo dotyčný členský stát předloží záležitost 
s udáním důvodů stálému výboru zřízenému 
směrnicí 98/34/ES. Výbor bezodkladně
zaujme stanovisko. Na základě stanoviska 
výboru Komise uvědomí členské státy o 
opatřeních, která mají být přijata ohledně 
harmonizovaných norem a jejich zveřejnění 
podle odstavce 2.

článku nesplňují zcela základní požadavky 
na bezpečnost podle čl. 4 odst. 1, Komise 
nebo dotyčný členský stát předloží záležitost 
s udáním důvodů stálému výboru zřízenému 
směrnicí 98/34/ES. Výbor zaujme 
stanovisko do 6 měsíců po předložení 
záležitosti. Na základě stanoviska výboru 
Komise uvědomí členské státy o opatřeních, 
která mají být přijata ohledně 
harmonizovaných norem a jejich zveřejnění 
podle odstavce 2.

Or. de

Odůvodnění

Situace, v níž může Komise nebo členský stát kdykoli zpochybnit harmonizovanou normu, není 
přijatelná v oblasti průmyslu, který pro svoje činnosti potřebuje jisté časové vymezení.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 67
Čl. 9 odst. 1 písm. ba) (nové)

(ba) úplné zabezpečování jakosti výrobků 
(modul H) podle bodu 6a přílohy II jen v 
případě zábavní pyrotechniky kategorie 4.

Or. de

Odůvodnění

Pro zábavní pyrotechniku kategorie 4 se vyžaduje postup posuzování shody podle modulu H, 
který spočívá v zabezpečování jakosti výrobků. Přezkoušení typu (modul B) tedy není třeba. 
Tím se sníží náklady a zmenší se zbytečné administrativní náklady, což přispěje 
k odbyrokratizování.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 68
Čl. 10 odst. 1

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním 
členským státům, které subjekty jmenovaly 
pro provádění výše uvedených postupů 

(Netýká se českého znění.).
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posuzování shody podle článku 9, 
s uvedením zvláštních úkolů, k jejichž 
provádění byly tyto subjekty jmenovány, 
a identifikačních čísel, která jim byla Komisí 
již dříve přidělena.

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 69
Čl. 10 odst. 4a (nový)

4a. Jestliže je oznámení oznámeného 
subjektu odvoláno, posouzení shody a 
podklady pro posouzení shody vystavené 
dotyčným oznámeným subjektem zůstanou 
nadále v platnosti, pokud se nezjistí, že je 
přímo ohroženo zdraví a bezpečnost.

Or. de

Odůvodnění

Výrobci by neměli být nuceni provádět postupy posouzení shody ještě jednou.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 70
Čl. 10 odst. 4b (nový)

4b. Komise zveřejní na své webové stránce, 
že je oznámení oznámeného subjektu 
odvoláno.

Or. de

Odůvodnění

Tímto se zaručí, že všechny zúčastněné strany budou mít k dispozici aktuální zdroj informací.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 71
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1

1. Po úspěšném posouzení shody podle 
článku 9 výrobci připojí označení CE, a to 
viditelně, čitelně a nesmazatelně, přímo na 
samotný pyrotechnický výrobek, nebo, není-
li to možné, na identifikační štítek 
připevněný k pyrotechnickému výrobku, 
nebo jako poslední možnost, nelze-li použít 
prvních dvou způsobů, na obal. Štítek musí 
být vyroben tak, aby nemohl být znovu 
použit.

1. Po úspěšném posouzení shody podle 
článku 9 výrobci připojí označení CE, a to 
viditelně, čitelně a nesmazatelně, přímo na 
samotný pyrotechnický výrobek, nebo, není-
li to možné, na identifikační štítek 
připevněný k pyrotechnickému výrobku, 
nebo na obal. Štítek musí být vyroben tak, 
aby nemohl být znovu použit

Or. de

Odůvodnění

V dlouhodobé praxi prováděné podle norem řady EN 14035 se osvědčilo v případě menších 
předmětů připojovat označení na obal. Obdobně by se mělo označení CE připojovat na 
předmět, na identifikační štítek nebo na obal.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 72
Čl. 11 odst. 2

2. Výrobci nesmějí na pyrotechnické 
výrobky připojovat jakoukoliv značku nebo 
nápis, které by mohly uvádět třetí strany v 
omyl, pokud jde o význam a tvar označení 
CE. Jakékoliv jiné označení může být k 
pyrotechnickému výrobku připojeno za 
předpokladu, že tím nebude snížena 
viditelnost a čitelnost označení CE.

2. Značky nebo nápisy, které by mohly 
uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o 
význam a tvar označení CE, se nesmějí na 
pyrotechnické předměty připojovat. 
Jakékoliv jiné označení může být k 
pyrotechnickému předmětu připojeno za 
předpokladu, že tím nebude snížena 
viditelnost a čitelnost označení CE..

Or. de

Odůvodnění

I když zákaz je v rámci uvádění na trh směřován na výrobce, měl by být formulován obecněji 
a vyjadřovat také zákaz dodatečného označení.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 73
Čl. 12 odst. 1

1. Výrobci zajistí, aby pyrotechnické výroby 
byly řádně označeny v úředním jazyku 
(jazycích) země, v níž se má výrobek 
prodávat spotřebitelům.

1. Výrobci zajistí, aby pyrotechnické výroby 
byly řádně označeny v úředním jazyku 
(jazycích) země, v níž se má výrobek 
prodávat spotřebitelům. Výjimkou jsou 
pyrotechnické předměty, které jsou 
zabudovány do dopravních prostředků jako 
bezpečnostní zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 6 předkladatelky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 74
Čl. 12 odst. 2

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň jméno výrobce nebo jeho 
pověřeného zástupce, název a druh výrobku, 
minimální věkové hranice uvedené v čl. 7 
odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a návod 
k použití a případně údaje o bezpečné 
vzdálenosti. Označení musí obsahovat 
rovněž odkaz na třídu/skupinu (1.1-1.6) 
látky nebo směsi látek obsažených ve 
výrobku v souladu se systémem klasifikace 
OSN/ADR nebo srovnatelné informace o 
možném nebezpečí (nebezpečí hromadného 
výbuchu, nebezpečí rozletu, nebezpečí 
tlakové vlny, nebezpečí požáru).

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň označení CE, jméno 
výrobce nebo dovozce, název a druh 
výrobku, minimální věkové hranice uvedené 
v čl. 7 odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a 
návod k použití a případně údaje o bezpečné 
vzdálenosti.

Or. de

Odůvodnění

Zařazení do skupiny se provádí podle doporučení OSN pouze v případě zabalené látky nebo 
předmětu. Pokud se výbušná látka nachází v předmětu, je možné do skupiny zařadit pouze 
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předmět v obalu. Kromě toho se zpravidla rozlišují výbušné vlastnosti látky a výbušné 
vlastnosti předmětu, který tuto látku obsahuje. Takové označení by tedy také poskytovalo 
chybné informace.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 75
Čl. 12 odst. 4

4. Není-li na pyrotechnickém výrobku 
dostatek místa, aby bylo možno splnit 
požadavky týkající se označování podle 
odstavců 2 a 3, musí být tyto informace 
uvedeny na obalu.

4. Není-li na pyrotechnickém výrobku 
dostatek místa, aby bylomožno splnit 
požadavky týkající se označování podle 
odstavců 2 a 3, musí být tyto informace 
uvedeny na nejmenším balení dodávaném
uživateli.

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo cíle ochrany uživatele, nesmí být označení na balení, v němž je předmět 
zasílán, nýbrž na nejmenším balení, který je uživateli dodáván. U popisu na balení zásilky 
hrozí nebezpečí, že bude obal odstraněn, aniž by se uživatel seznámil s obsahem popisu.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 76
Čl. 12 odst. 5

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na zábavní 
pyrotechniku kategorie 4 a ostatní 
pyrotechnické výrobky kategorie 2, které
výrobce předvádí na veřejnosti.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na 
pyrotechnické předměty, které jsou 
předváděny na veletrzích, výstavách a  
demonstracích k marketingovým účelům 
podle čl. 6 odst. 3 směrnice nebo na 
pyrotechnické předměty vyrobené za 
účelem výzkumu, vývoje a testování podle 
čl. 6 odst. 4 směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Podle čl. 6 odst. 3 směrnice se na veletrzích, výstavách a demonstracích k marketingovým 
účelům smějí představovat pyrotechnické výrobky neodpovídající směrnici. V čl. 6 odst. 4 je 
rovněž tak povolena výjimka pro pyrotechnické předměty vyrobené za účelem výzkumu, vývoje 
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a testování. V souladu s tímto povolením se na tyto výrobky také nesmí vztahovat povinnost 
označení.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 77
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Označování automobilových 

pyrotechnických výrobků
1. Označení automobilových 
pyrotechnických výrobků musí obsahovat 
alespoň jméno výrobce nebo pověřeného 
zástupce a název a druh výrobku.
2. Není-li na automobilovém 
pyrotechnickém výrobku dostatek místa, 
aby bylo možno splnit požadavky týkající se 
označování podle odstavce 1, musí být tyto 
informace uvedeny na obalu výrobku.

Or. de

Odůvodnění

Zásada, že pyrotechnické předměty musí být odpovídajícím způsobem označeny, je 
akceptována. Pyrotechnické výrobky zabudované v automobilech jsou však z části tak malé, 
že označení podle směrnice není možné. Automobilové pyrotechnické výrobky používají 
výhradně školení odborníci. Prohlášení na bezpečnostních listech připojených 
k pyrotechnickému předmětu by proto měla být dostačující (podobně jsou informace pro 
uživatele léků také umístěny na obalu a nejsou vytištěny na každém jednotlivém léku).

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 78
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Označování automobilových 

pyrotechnických výrobků
1. Označení automobilových 
pyrotechnických výrobků musí obsahovat 
alespoň jméno výrobce nebo dovozce a 
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název a druh výrobku, údaje o bezpečnosti 
a označení CE.

! 2. Není-li na automobilovém 
pyrotechnickém výrobku dostatek místa, 
aby bylo možno splnit požadavky týkající se 
označování podle odstavce 1, musí být tyto 
informace uvedeny na obalu výrobku.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 6 předkladatelky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 79
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy zajistí a vykonávají 
příslušný dozor nad výrobky uváděnými na 
trh, přičemž patřičně zohlední předpoklad 
shody výrobků nesoucích označení CE.

2. Členské státy zajistí a vykonávají 
příslušný dozor nad pyrotechnickými 
předměty uváděnými na trh, přičemž 
patřičně zohlední předpoklad shody 
předmětů nesoucích označení CE a budou 
pravidelně provádět kontroly při vstupu na 
území Společenství a v místech skladování 
a výroby.

Or. de

Odůvodnění

Dozor nad trhem je nanejvýš důležitý prostředek k zaručení bezpečnosti spotřebitele a k 
zamezení padělání výrobků. Dozor by se měl provádět nejlépe na vnějších hranicích vnitřního 
trhu, dokud nejsou padělané výrobky na trhu.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 80
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy informují Komisi o 
organizaci a dozoru podle odstavce 2.
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Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 6 předkladatelky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 81
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. Komise na svých webových stránkách 
podle odst. 3 zveřejní výrobky, jimž byla 
odejmuta shoda, které byly zakázány nebo 
jejichž uvedení na trh bylo omezeno. 

Or. de

Odůvodnění

Pokud se budou skupiny pyrotechnických výrobků pokládat za soubory výrobků, sníží se 
náklady výrobců a dovozců zábavní pyrotechniky, což může přispět odbyrokratizování a 
zjednodušení postupů. Výhoda tohoto nařízení spočívá mimo jiné v tom, že jsou všichni 
výrobci upozorněni na možnost dát oznámeným subjektům k dispozici skupiny vzorků, a tak 
minimalizovat náklady.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 82
Čl. 16 odst. 1

1. Jakékoli opatření přijaté podle této 
směrnice týkající se

1. Jakékoli opatření přijaté podle této 
směrnice týkající se

a) zákazu či omezení uvádění výrobku na 
trh, nebo

a) zákazu či omezení uvádění výrobku na 
trh, nebo

b) stažení výrobku z trhu musí uvádět 
přesné důvody, na nichž se zakládá. Tato 
opatření je nutno neprodleně oznámit 
dotčené straně, která musí být současně 
informována o opravných prostředcích, 
která má k dispozici podle platných 
vnitrostátních předpisů v dotyčném 
členském státě, a o lhůtách, které se na tyto 
opravné prostředky vztahují.

b) ) stažení výrobku z trhu
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musí uvádět přesné důvody, na nichž se 
zakládá. Tato opatření je nutno neprodleně 
oznámit dotčené straně, která musí být 
současně informována o opravných 
prostředcích, která má k dispozici podle 
platných vnitrostátních předpisů v 
dotyčném členském státě, a o lhůtách, které 
se na tyto opravné prostředky vztahují.

Or. de

(Poznámka pro překladatele: technický pozměňovací návrh, text se nemění)

Odůvodnění

Vyjasnění čl. 1b); všechna opatření, podle čl. 1a) i 1b), musí uvádět přesné důvody.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 83
Čl. 17 pododstavec 1

V případě potřeby je nutno v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 18 odst. 2 
přijmout níže uvedená opatření k provedení 
této směrnice:

(Netýká se českého znění.):

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 84
Čl. 20 odst. 1

1. Členské státy nejpozději do […]1 přijmou 
a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění 
ustanovení těchto předpisů a srovnávací 
tabulky mezi těmito ustanoveními a touto 

1. Členské státy nejpozději do […]1 přijmou 
a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění 
ustanovení těchto předpisů a srovnávací 
tabulky mezi těmito ustanoveními a touto 



PE 374.171v02-00 22/26 AM\625343CS.doc

CS

směrnicí. směrnicí.
1 18 měsíců po vyhlášení této směrnice 1 30 měsíců po vyhlášení této směrnice

Or. de

Odůvodnění

Většina členských států si stěžovala na příliš krátké prováděcí lhůty. Členské státy potřebují 
přiměřenou prováděcí lhůtu k vytvoření oznámených subjektů, případně k přizpůsobení se 
podmínkám směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 85
Čl. 20 odst. 2

Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky nejpozději od […]1

a u ostatních pyrotechnických výrobků 
nejpozději od […]2.

2. Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky kategorie 4 od […]1 a u 
ostatních pyrotechnických výrobků 
nejpozději od […]2.

1 24 měsíců po vyhlášení této směrnice 1 3 roky po vyhlášení této směrnice
2 5 let po vyhlášení této směrnice 2 7 let po vyhlášení této směrnice

Or. de

Odůvodnění

Mnoho členských států a výrobců si stěžují na příliš krátké lhůty. Výrobci potřebují dostatek 
času na přizpůsobení změněným požadavkům. Kromě toho vznikne prodloužením prováděcí 
lhůty dostatek času k vytvoření požadavků pro zábavní pyrotechniku, pro niž dosud neexistují 
harmonizované normy.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 86
Čl. 20 odst. 2

2. Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky nejpozději od […]1

a u ostatních pyrotechnických výrobků 
nejpozději od […]2.

2. Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky a u ostatních pyrotechnických 
výrobků nejpozději od […]1

1 24 měsíců po vyhlášení této směrnice
2 5 let po vyhlášení této směrnice 1 10 let po vstupu této směrnice v platnost
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Or. de

Odůvodnění

Přechodná ustanovení by měla poskytnout dostatek času k výprodeji zboží, které se již nachází 
na skladě, a k objednání nového zboží. Ve shodě s Evropským sdružením pro pyrotechniku je 
navržena prováděcí lhůta 10 let, což by zohlednilo dlouhé přípravné, výrobní a dodací lhůty 
zábavní pyrotechniky, která se vyrábí převážně v Číně a dopravuje se do Eropy na lodích. 
Taková přechodná lhůta by umožnila také výprodej neprodané zábavní pyrotechniky

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 87
Příloha II bod 6a (nový)

6aModul H: Úplné zabezpečování jakosti
1. Tento modul popisuje postup, kterým 
výrobce, který plní povinnosti podle odst. 2, 
zajišťuje a prohlašuje, že že dané 
pyrotechnické výrobky splňují požadavky 
směrnice. Výrobce nebo dovozce opatří 
každý výrobek označením CE a vypracuje 
písemné prohlášení o shodě. Označení CE 
musí být doplněno identifikační číslem 
oznámeného subjektu odpovědného za 
kontroly podle bodu 4. 
2. Výrobce používá schválený systém jakosti 
pro koncepty, výrobu a výstupní kontrolu a 
zkoušení hotových pyrotechnických 
výrobků podle bodu 3. Podléhá dozoru 
podle bodu 4.
3. Systém jakosti

3.1. Výrobce podá u oznámeného subjektu 
žádost o posouzení svého systému jakosti. 
Žádost musí obsahovat: 

- všechny příslušné informace o 
předpokládané kategorii pyrotechnických 
výrobků,
- dokumentaci systému jakosti.

3.2. Systém jakosti musí zaručovat shodu 
pyrotechnických výrobků s platnými 
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požadavky směrnice. 
Všechny podklady, požadavky a předpisy 
používané výrobcem musí být systematicky 
a uspořádaně dokumentovány ve formě 
písemných koncepcí, postupů a návodů. 
Tato dokumentace systému jakosti musí 
zajistit jednotný výklad zásad a postupů 
zabezpečování jakosti, jako jsou např. 
programy jakosti, plány jakosti, příručky 
jakosti a záznamy o jakosti.
Dokumentace systému jakosti musí 
obsahovat zejména přiměřený popis: 
- cílů jakosti, organizační struktury, 
odpovědností a pravomocí vedení, pokud 
jde o koncepty a jakost výrobků; 
- technických konstrukčních specifikací, 
včetně použitých norem, a rovněž tak -
pokud nejsou kompletně použity normy 
uvedené v článku 8 - prostředků, které 
zaručují, že jsou splněny příslušné zásadní 
požadavky směrnice, 
- kontrol a zkoušek výsledků vývoje, 
postupů a systematických opatření, která se 
použijí při vývoji výrobků příslušné 
kategorie;
- odpovídajících kontrol výroby, jakosti a 
zebezpečování jakosti, použitých postupů a 
systematických opatření, 
- přezkoumání a zkoušek před výrobou, 
během výroby a po ní s udáním jejich 
počtu; 
- dokumentace zaručování jakosti, jako 
jsou protokoly o kontrolách, výsledky 
zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o 
kvalifikaci pracovníků zaměstnaných v této 
oblasti atd.,
- prostředků dozoru nad dosažením 
požadované jakosti konceptů a výrobků a 
nad účinným fungováním systému jakosti. 
3.3. Oznámený subjekt posoudí systém 
jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky 
podle bodu 3.2. U systémů, které používají 
příslušnou harmonizovanou normu, se 
shoda s těmito požadavky předpokládá.
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V týmu auditorů musí být alespoň jeden 
člen, který má zkušenosti s posuzováním 
technologie daného výrobku. Součástí 
posouzení musí být také inspekční 
prohlídka v provozních prostorách výrobce.
Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. 
Oznámení musí obsahovat výsledky 
zkoušek a odůvodněné rozhodnutí o 
posouzení.
3.4. Výrobce se zaváže, že bude plnit 
povinnosti vyplývající ze schváleného 
systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl 
i nadále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo pověřený zástupce informuje 
průběžně oznámený subjekt, který schválil 
systém jakosti, o každé zamýšlené změně 
systému jakosti.
Oznámený subjekt posoudí navrhované 
změny a rozhodne, zda změněný systém 
jakosti stále ještě splňuje požadavky podle 
bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové 
posouzení.
Oznámený subjekt oznámí výrobci své 
rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat 
výsledky zkoušek a odůvodněné rozhodnutí 
o posouzení.
4. Dozor ES, za který odpovídá oznámený 
subjekt
4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce 
řádně plnil povinnosti vyplývající ze 
schváleného systému jakosti.
4.2. Výrobce umožní oznámenému subjektu 
za účelem inspekce vstup do prostor 
určených pro vývoj, výrobu, odběr, 
zkoušení a skladování a poskytne mu 
všechny potřebné informace, zejména:
- dokumentaci systému jakosti,

- údaje o jakosti, které vyžaduje systém 
jakosti v oblasti vývoje, jako výsledky 
analýz, výpočtů, zkoušek atd., 
- údaje o jakosti, které vyžaduje systém 
jakosti v oblasti výroby, jako protokoly o 
zkouškách a testovací údaje, údaje o 
kalibraci, záznamy o kvalifikaci 
zaměstnanců v této oblasti atd. 
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4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí 
audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a 
používá systém jakosti, a předává výrobci 
zprávu o auditu.
4.4. Kromě toho může oznámený subjekt 
uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční 
prohlídky. Při těchto inspekčních 
prohlídkách může oznámený subjekt 
provést nebo dát provést zkoušky, aby 
v případě potřeby ověřil, zda systém jakosti 
řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne 
výrobci zprávu o inspekci a při provedení 
zkoušky rovněž zprávu o zkoušce.
5. Výrobce uchovává pro potřebu 
vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 
let od data výroby posledního výrobku:
- dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 odst. 2 
druhé odrážce,
- změny uvedené v bodu 3.4. odst. 2,

- rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu 
uvedené v posledním odstavci bodu 3.4 a v 
bodech 4.3 a 4.4.
6. Každý oznámený subjekt poskytne 
ostatním oznámeným subjektům příslušné 
informace týkající se vydaných a odňatých 
schválení systému jakosti.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1a odrážce 4a) předkladatelky.


