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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα 
κράτη μέλη σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας 
διαφέρουν, ιδιαίτερα όσον αφορά πτυχές 
όπως η ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά 
απόδοσης.

(1) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα 
κράτη μέλη σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά ειδών πυροτεχνίας διαφέρουν, 
ιδιαίτερα όσον αφορά πτυχές όπως η 
ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά απόδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση αναφέρεται σε μέρος της τροπολογίας που δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 
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Τροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Για να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα 
υψηλά επίπεδα προστασίας, τα είδη 
πυροτεχνίας πρέπει να ταξινομηθούν 
ανάλογα με το είδος χρήσης τους, ή με τον 
σκοπό και το επίπεδο του κινδύνου που 
ενέχουν.

(5) Για να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα 
υψηλά επίπεδα προστασίας, τα είδη 
πυροτεχνίας πρέπει να ταξινομηθούν 
ανάλογα με το είδος χρήσης τους, ή με τον 
σκοπό και το επίπεδο του κινδύνου που 
ενέχουν, συμπεριλαμβανομένης της 
στάθμης θορύβου.

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

(5β) Όσον αφορά θρησκευτικές, 
πολιτιστικές και παραδοσιακές
εορταστικές εκδηλώσεις των κρατών 
μελών, οι κατασκευαστές που έχουν 
ταυτόχρονα εθνική άδεια χρήσης μπορούν 
να παράγουν και να χρησιμοποιούν 
πυροτεχνήματα για ίδια χρήση στην 
επικράτεια του αντίστοιχου κράτους 
μέλους.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη Μάλτα κατασκευάζονται χειροποίητα πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση σε 
θρησκευτικές γιορτές. Οι κατασκευαστές φοβούνται ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης πιστότητας 
θα επιφέρουν υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να καταστεί πλέον αδύνατη η παραγωγή. Μόνο 
στον κατασκευαστή που επιτρέπεται και να πυροδοτεί πυροτεχνήματα θα επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί κιόλας. Κατά τ’ άλλα όμως  πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο εξαιρέσεων από 
πανευρωπαϊκές ενιαίες διαδικασίες ελέγχου. 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές και 
για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την 
πείρα.

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές και 
για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την 
πείρα. Όσον αφορά πυροτεχνικά είδη που 
προορίζονται για τον τομέα των οχημάτων, 
η τρέχουσα πρακτική καθώς και το 
γεγονός ότι οι προμηθευτές στην 
αυτοκινητοβιομηχανία διαθέτουν αυτά τα 
είδη αποκλειστικά σε επαγγελματίες 
αγοραστές πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων για την 
επισήμανση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πυροτεχνικά είδη της βιομηχανίας που αφορά τους προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων 
πωλούνται σε επαγγελματίες  χρήστες (κατασκευαστές οχημάτων και εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία). Τις παραδόσεις συνοδεύουν δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με την οδηγία 
91/155/ΕΟΚ, τα οποία εμπεριέχουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται στο 
άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνονται 
αυτά τα στοιχεία πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
καταρτίζονται, εγκρίνονται και 

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
καταρτίζονται, εγκρίνονται και 
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τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής  , και με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, 
για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών.

τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής  , και με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, 
για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών. Όσον αφορά 
πυροτεχνικά είδη που προορίζονται για τον 
τομέα των οχημάτων, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα ΙSΟ 
καθώς και ο γενικός προσανατολισμός της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξαρτημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτημάτων για αυτοκίνητα πωλεί τα προϊόντα της σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Προτιμώνται τα διεθνή πρότυπα ISO για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Έλεγχοι 
που βασίζονται στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων για την προμήθεια εξαρτημάτων δεν 
επαναλαμβάνονται. Τούτο είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού 
επιπέδου CARS 21.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13a) Πυροτεχνικά προϊόντα που είναι 
ισοδύναμα ως προς τον τύπο, τη λειτουργία 
και τη συμπεριφορά τους αλλά έχουν π.χ. 
διαφορετικό χρώμα αξιολογούνται από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς ως 
οικογένειες προϊόντων, εφόσον αυτά τα 
είδη είναι επαρκώς συγκρίσιμα. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αν μπορούν να ομαδοποιούνται τα πυροτεχνικά προϊόντα σε οικογένειες, το κόστος για τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μειώνεται. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στη μείωση της 
γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της διαδικασίας. Ένα ακόμη προτέρημα αυτής της 
ρύθμισης είναι ότι καθίσταται σε όλους τους παραγωγούς σαφής η δυνατότητα να υποβάλλουν 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς κατασκευαστικούς τύπους ομάδων, με αποτέλεσμα να 
ελαχιστοποιείται το κόστος. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 47
Άρθρο 1 παράγραφος  4 δεύτερη παύλα

- Eξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996 , 
σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων1.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 46 της 17.02.1997, σελ. 25.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν σε άλλες οδηγίες ή κανονισμούς ρυθμίσεις ασφαλείας που να αφορούν 
πυροτεχνικά είδη για τον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών. Υφίσταται μόνο η συμφωνία 
Solas, μια σύμβαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα. Τούτο σημαίνει ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ορισμός της επικινδυνότητας ούτε επομένως σχετική 
κατηγοριοποίηση. Ως εκ τούτου δεν είναι σαφές αν για την εξαίρεση απαιτείται πρόσωπο με 
γνώσεις ειδικού. Αυτό το κενό στην ασφάλεια αναγκάζει τα κράτη μέλη μέχρι τώρα να 
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις.  

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 48
Άρθρο 1 παράγραφος  4 τρίτη παύλα

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση σε αεροσκάφη

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 1, παράγραφος  4, περίπτωση 2, της εισηγήτριας.  

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 49
Άρθρο 1 παράγραφος  4 έκτη παύλα

-  Πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά 
φορτία που χρησιμοποιούνται σε μικρά 
όπλα, σε πυροβόλα και άλλα όπλα.

-  Πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά
φορτία που χρησιμοποιούνται σε φορητά 
όπλα, σε πυροβόλα και άλλα όπλα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «μικρά όπλα» ορίζεται διαφορετικά στις διάφορες διεθνείς συμφωνίες. Για σαφέστερη 
διατύπωση είναι προτιμητέος ο όρος «φορητά όπλα».  

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 50
Άρθρο 2 παράγραφος  1

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος 
που περιέχει ουσίες ή μείγμα ουσιών που 
έχουν σχεδιαστεί για να παραγάγουν 
θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή 
συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα 
από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική 
αντίδραση, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για 
άλλους σκοπούς.

1. . «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε 
είδος που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή 
εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχουν 
σχεδιαστεί για να παραγάγουν θερμότητα, 
φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό 
αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από 
εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική 
αντίδραση, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για 
άλλους σκοπούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πυροτεχνικά είδη περιέχουν ουσίες ή μείγμα ουσιών που είναι εκρηκτικά σύμφωνα με την 
οδηγία 92/69/ΕΟΚ (Μέθοδος δοκιμασίας A14).
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 51
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας 
ενός μεμονωμένου προϊόντος που
προορίζεται για τελική χρήση, με σκοπό τη 
διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με 
πληρωμή είτε δωρεάν.

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας 
ενός μεμονωμένου προϊόντος με σκοπό τη 
διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με 
πληρωμή είτε δωρεάν. Δεν θεωρείται ότι 
έχουν διατεθεί στην αγορά πυροτεχνήματα, 
όταν οι κατασκευαστές τους, οι οποίοι 
έχουν ταυτόχρονα εθνική άδεια χρήσης 
τους, τα έχουν παραγάγει για δική τους 
χρήση και χρησιμοποιούνται στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η φράση «προορίζεται για τελική χρήση» πρέπει να διαγραφεί, διότι στη βιομηχανία 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, για παράδειγμα, πυροτεχνικά είδη όπως οι αερόσακοι και οι ζώνες 
ασφαλείας πρέπει να έχουν τοποθετηθεί ήδη σε πρότερη φάση. 

Στη Μάλτα κατασκευάζονται χειροποίητα πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση σε 
θρησκευτικές γιορτές. Οι κατασκευαστές φοβούνται  ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης πιστότητας 
θα επιφέρουν υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να καταστεί πλέον αδύνατη η παραγωγή. Μόνο 
στον κατασκευαστή που επιτρέπεται και να πυροδοτεί πυροτεχνήματα θα επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί κιόλας. Κατά τ’ άλλα όμως πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο εξαιρέσεων από 
πανευρωπαϊκές ενιαίες διαδικασίες ελέγχου.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 52
Άρθρο 2 παράγραφος 4

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα» 
σημαίνει τα είδη που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για 
να ενεργοποιήσουν διατάξεις ασφάλειας ή 
άλλους μηχανισμούς στα αυτοκίνητα 
οχήματα·

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα οχήματα»: 
σημαίνει τα εξαρτήματα διατάξεων 
ασφαλείας σε οχήματα, που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για 
να ενεργοποιήσουν τις ίδιες ή άλλες 
διατάξεις·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου καθώς και αντικατάσταση του 'αυτοκίνητα' με 'οχήματα', διότι τα 
πυροτεχνικά είδη μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε άλλα είδη οχημάτων. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 53
Άρθρο 2 παράγραφος  6

6. «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» 
σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον 
κατασκευαστή να ενεργεί για λογαριασμό 
του σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 
τελευταίου στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας·

6. «Εισαγωγέας» σημαίνει το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει έδρα στην 
Κοινότητα και διακινεί για πρώτη φορά 
στην κοινοτική αγορά είδος που 
παρασκευάζεται σε τρίτη χώρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας. Με τη λέξη «εισαγωγέας» 
διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει ένα πρόσωπο αναφοράς με  "κεντρικό" ρόλο, για να αναλαμβάνει 
την ευθύνη ως συγκεκριμένος εισαγωγέας εντός της ΕΕ όποτε χρειάζεται. Αν κάποιος 
κατασκευαστής με έδρα εκτός της Κοινότητας δεν ανταποκριθεί στο καθήκον του να ορίσει 
αντιπρόσωπο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς εντός της Κοινότητας δεν θα έχουν αυτό το 
πρόσωπο αναφοράς.

Τροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 54
Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ταξινομούνται από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον 
σκοπό τους καθώς και το επίπεδο του 
κινδύνου. Κοινοποιημένοι οργανισμοί 
επαληθεύουν την ταξινόμηση στο πλαίσιο 
των διαδικασιών αξιολόγησης της 
πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9. 

1. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ταξινομούνται από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον 
σκοπό τους καθώς και το επίπεδο του 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της 
στάθμης θορύβου. Κοινοποιημένοι 
οργανισμοί επαληθεύουν την ταξινόμηση 
στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης 
της πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber,

Τροπολογία 55
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 1

η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 56
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 1

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
πολύ χαμηλό κίνδυνο και τα οποία 
προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των 
πυροτεχνημάτων που προορίζονται για 
χρήση εντός των κατοικιών·

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέα στάθμη 
θορύβου και τα οποία προορίζονται για 
χρήση σε περιορισμένους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πυροτεχνημάτων που προορίζονται για 
χρήση εντός των κατοικιών·

Or. en

Tροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 57
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 2

η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de
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Τροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 58
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 2

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους 
χώρους·

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο και χαμηλή στάθμη 
θορύβου και τα οποία προορίζονται για 
υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους χώρους·

Or. en

Τροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 59
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 3

Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους·

Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους·

Η στάθμη θορύβου αυτών των ειδών δεν 
είναι βλαπτική για την υγεία του 
ανθρώπου·

Or. en

Tροπολογία: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 60
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), Κατηγορία 4

Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για χρήση αποκλειστικά από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως 
«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση». 

Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται 
για χρήση αποκλειστικά από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως 
«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση». 
Η στάθμη θορύβου αυτών των ειδών δεν 
είναι βλαπτική για την υγεία του 
ανθρώπου.

Or. en
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Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 61
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α), παράγραφος 1α (νέα)

Πυροτεχνήματα σε συστοιχίες 
ταξινομούνται κατά την επικινδυνότητα 
κάθε επί μέρους πυροτεχνήματος.

Or. de

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 62
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας 
και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της 
χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό 
των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 και 
3.

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας, 
θορύβου ή όχλησης και τα οποία 
αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης ή/και 
της πώλησης στο ευρύ κοινό των 
πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά 
πυροτεχνημάτων της κατηγορίας 2 και 3 τα οποία κρίνονται ότι αποτελούν απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια. Η προτεινόμενη τροπολογία επεκτείνει κατά τι την πρόταση δίνοντας στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίσουν και την προμήθεια πυροτεχνημάτων που μπορεί να 
αποδειχθούν υπερβολικά θορυβώδη ή έχουν χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσουν όχληση ή 
έχουν χρησιμοποιηθεί με αντικοινωνικό τρόπο. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 63
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, τα 
κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την παρουσίαση 

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, τα 
κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την παρουσίαση 
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ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με 
την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα 
δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και 
τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση
μέχρις ότου συμμορφωθούν από τον 
κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος 
στην Κοινότητα. Στη διάρκεια τέτοιων 
εκδηλώσεων, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα 
ασφάλειας σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παρευρισκομένων. 

και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη 
συμμόρφωσή τους τη μη διαθεσιμότητά 
τους για πώληση μέχρις ότου 
συμμορφωθούν από τον κατασκευαστή ή 
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. 
Στη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, 
λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας 
σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις που έχουν 
οριστεί από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παρευρισκομένων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε επιδείξεις για εμπορικούς σκοπούς πρέπει να είναι δυνατή και η χρήση πυροτεχνημάτων 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, ώστε να 
παρουσιάζεται στον αγοραστή και η λειτουργία τους. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 64
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα που 
προορίζονται για σκοπούς έρευνας, 
ανάπτυξης και δοκιμών όταν αυτά δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη 
συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά 
τους για πώληση.

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας που προορίζονται για 
σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών 
όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με την 
προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα δηλώνει 
σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη 
διαθεσιμότητά τους για πώληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να προβάλλονται άσκοπα γραφειοκρατικά εμπόδια στην έρευνα που έχει ως
αντικείμενο τα είδη πυροτεχνίας, την επεξεργασία τους και τον έλεγχό τους. Ως εκ τούτου δεν 
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πρέπει να διεξάγεται διαδικασία για την αξιολόγηση της πιστότητας. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 65
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και 
συμμορφώνονται με τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμμορφώνονται με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα είδη 
πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πληρούν 
τις βασικές απαιτήσεις υλικής ασφάλειας, 
όταν συμμορφώνονται με τα σχετικά
πρότυπα των επί μέρους κρατών μελών 
που αφορούν τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο των εναρμονισμένων προτύπων, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τους αριθμούς αναφοράς των 
εθνικών προτύπων για τη μεταφορά στο
εθνικό δίκαιο των εναρμονισμένων 
προτύπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παρ. 1, της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ και πρέπει να 
προσαρμοστεί σχετικά. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 66
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσφεύγει 
στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους 
λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί 
αμελλητί. Βάσει της γνώμης της 

4. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσφεύγει 
στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με 
την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους 
λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί 
εντός 6 μηνών μετά τη σύγκλησή της.  
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επιτροπής, η Επιτροπή ενημερώνει τα 
κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τα 
εναρμονισμένα πρότυπα και τη δημοσίευση 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Αφού παραλάβει η Επιτροπή από τη 
μόνιμη επιτροπή τη γνώμη, κοινοποιεί στα 
κράτη μέλη τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν όσον αφορά τα εναρμονισμένα 
πρότυπα και τη δημοσίευση που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση στην οποία η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να θέτει ανά πάσα 
στιγμή υπό αμφισβήτηση ένα εναρμονισμένο πρότυπο, δεν θα είναι ανεκτή από τη βιομηχανία, η 
οποία έχει ανάγκη από σίγουρο χρονικό ορίζοντα για τις δραστηριότητές της. Το άρθρο 8, παρ. 
4, αντιστοιχεί στο άρθρο 5 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ και πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 67
Άρθρο 9 παράγραφος  1 εδάφιο βα (νέο)

(βα) τη διαδικασία ολοκληρωμένης 
διασφάλισης ποιότητας του προϊόντος 
(Ενότητα Η) που περιγράφεται στο 
παράρτημα ΙΙ (6α), μόνο εφόσον αφορά 
πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Για πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 απαιτείται αξιολόγηση πιστότητας σύμφωνα με την 
ενότητα Η. Τούτο περιλαμβάνει τη διασφάλιση της πιστότητας του προϊόντος. Μια εξέταση 
τύπου όπως περιγράφεται στην ενότητα Β δεν είναι επομένως αναγκαία. Έτσι μειώνονται οι 
δαπάνες και περιορίζεται ο άσκοπος γραφειοκρατικός φόρτος, πράγμα που συμβάλλει στην 
εξάλειψη της γραφειοκρατίας. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 68
Άρθρο 10, παράγραφος 1

η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 69
Άρθρο 10, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Αν αποσυρθεί η κοινοποίηση 
οργανισμού, οι αξιολογήσεις πιστότητας 
και τα έγγραφα για τις αξιολογήσεις 
πιστότητας που εξέδωσε ο εν λόγω 
οργανισμός διατηρούν την εγκυρότητά 
τους, εκτός αν διαπιστωθεί ότι 
επικρέμαται κίνδυνος, άμεσος ή μη, για την 
υγεία και την ασφάλεια. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να αναγκάζονται να επαναλάβουν μια διαδικασία αξιολόγησης 
της πιστότητας. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 70
Άρθρο 10, παράγραφος 4β (νέα)

4β. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα της την απόσυρση της 
κοινοποίησης οργανισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους μια 
ενημερωμένη πηγή πληροφοριών. 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 71
Άρθρο 11, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9, οι κατασκευαστές επιθέτουν τη 
σήμανση CE, με τρόπο ώστε να είναι ορατή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη, πάνω στα ίδια 
τα είδη πυροτεχνίας ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που 
είναι επικολλημένο σε αυτό ή, ως τελευταία 
λύση, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι δύο πρώτες μέθοδοι, στη συσκευασία. Το 
πινακίδιο αναγνώρισης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο με τρόπο που να καθιστά 
αδύνατη την επαναχρησιμοποίησή του.

1. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9, οι κατασκευαστές επιθέτουν τη 
σήμανση CE, με τρόπο ώστε να είναι ορατή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη, πάνω στα ίδια 
τα είδη πυροτεχνίας ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που 
είναι επικολλημένο σε αυτό ή στη 
συσκευασία. Το πινακίδιο αναγνώρισης 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που 
να καθιστά αδύνατη την 
επαναχρησιμοποίησή του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατόπιν μακράς πείρας, η οποία καταγράφεται στη σειρά προτύπων ΕΝ 14035, έχει αποδειχθεί 
σκόπιμη, προκειμένου για μικρά αντικείμενα, η σήμανση επί της συσκευασίας. Κατόπιν τούτου 
όμως η σήμανση CΕ πρέπει να επικολλάται πάνω στο αντικείμενο, στο πινακίδιο αναγνώρισης 
ή στη συσκευασία.  

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 72
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Οι κατασκευαστές δεν επιθέτουν στα 
είδη πυροτεχνίας σήμανση ή αναγραφή που 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε τρίτους 
ως προς την έννοια και τη μορφή της 
σήμανσης CE. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση
μπορεί να επιτίθεται στα είδη πυροτεχνίας 
υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο 
ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση 
CE.

2. Σήμανση ή αναγραφή, που μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση σε τρίτους ως προς την 
έννοια και τη μορφή της σήμανσης CE δεν 
επιτρέπεται να επιτίθεται στα είδη 
πυροτεχνίας. Άλλες σημάνσεις μπορούν να 
επιτίθενται στα είδη πυροτεχνίας υπό τον 
όρο ότι δεν καθιστούν λιγότερο ευδιάκριτη 
και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Παρ’ όλο που οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά αφορούν τον κατασκευαστή, 
η διατύπωσή τους πρέπει να έχει γενικότερη μορφή, ώστε να περιλαμβάνει την απαγόρευση 
τυχόν εκ των υστέρων σημάνσεων. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 73
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
είδη πυροτεχνίας φέρουν τη σωστή 
επισήμανση στην(-ις) επίσημη(-ες) 
γλώσσα(-ες) της χώρας στην οποία το 
προϊόν πωλείται στον καταναλωτή.

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
είδη πυροτεχνίας φέρουν τη σωστή 
επισήμανση στην(-ις) επίσημη(-ες) 
γλώσσα(-ες) της χώρας στην οποία το 
προϊόν πωλείται στον καταναλωτή.
Εξαιρούνται είδη πυροτεχνίας που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα ως 
εξαρτήματα ασφαλείας.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 6 της εισηγήτριας. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 74
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του, την ονομασία και τον 
τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια 
ηλικίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία 
και τις οδηγίες χρήσης και, κατά περίπτωση, 
την απόσταση ασφάλειας. Η επισήμανση 
αναφέρει επίσης την 
κατηγορία/υποκατηγορία (1.1-1.6) της 
ουσίας ή του μείγματος ουσιών που 
περιέχει το προϊόν σύμφωνα με τον 
σύστημα ταξινόμησης για τις Διεθνείς

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον τη σήμανση CΕ, την 
ονομασία του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, την ονομασία και τον τύπο του 
προϊόντος, τα ελάχιστα όρια ηλικίας όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 
και 2, τη σχετική κατηγορία και τις οδηγίες 
χρήσης και, κατά περίπτωση, την απόσταση 
ασφάλειας.
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Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (UN/ADR) ή παρόμοιες 
πληροφορίες σχετικά με την 
επικινδυνότητα (κίνδυνος μαζικής 
έκρηξης, κίνδυνος εκτόξευσης, κίνδυνος 
έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση σε υποκατηγορία γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ πάντα αποκλειστικά 
για το συσκευασμένο υλικό ή αντικείμενο. Αν ένα αντικείμενο περιέχει υλικό που μπορεί να 
εκραγεί, η ταξινόμηση σε υποκατηγορία είναι δυνατή μόνο για το αντικείμενο μέσα στη 
συσκευασία του. Εκτός αυτού κατά κανόνα οι εκρηκτικές ιδιότητες ενός υλικού διαφέρουν από 
τις αντίστοιχες ενός αντικειμένου που εμπεριέχει αυτό το υλικό, πράγμα που σημαίνει επιπλέον 
ότι μια τέτοια επισήμανση θα έδινε εσφαλμένες πληροφορίες. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 75
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει 
επαρκή χώρο για τις απαιτήσεις 
επισήμανσης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3, οι πληροφορίες 
αναγράφονται στη συσκευασία.

4. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει 
επαρκή χώρο για τις απαιτήσεις 
επισήμανσης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3, οι πληροφορίες 
αναγράφονται στο ελάχιστο μέρος 
συσκευασίας που απευθύνεται στο χρήστη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη προστασία του χρήστη, η επισήμανση πρέπει να μην 
επικολλάται στη συσκευασία αποστολής αλλά στο ελάχιστο μέρος συσκευασίας που 
απευθύνεται στο χρήστη. Αν το μήνυμα αναγραφεί στη συσκευασία αποστολής, υπάρχει ο 
κίνδυνος να την πετάξει ο χρήστης, χωρίς να αντιληφθεί το αναγεγραμμένο μήνυμα. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 76
Άρθρο 12, παράγραφος 5

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν 
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εφαρμόζονται στα πυροτεχνήματα της 
κατηγορίας 4 και σε άλλα είδη πυροτεχνίας 
της κατηγορίας 2 τα οποία επιδεικνύονται 
δημοσίως από τον κατασκευαστή.

εφαρμόζονται στα είδη πυροτεχνίας που 
εκτίθενται σε εμποροπανηγύρεις, σε 
εμπορικές εκθέσεις και σε επιδείξεις οι 
οποίες διοργανώνονται για εμπορικούς 
σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3,
της οδηγίας ή κατασκευάζονται για 
σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4, της 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3, της οδηγίας επιτρέπεται να εκτίθενται πυροτεχνικά είδη που 
δεν συμμορφώνονται με την οδηγία σε εμποροπανηγύρεις, σε εμπορικές εκθέσεις και σε 
επιδείξεις οι οποίες διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, στο άρθρο 6, παρ. 4, 
επιτρέπεται η εξαίρεση για πυροτεχνικά είδη που κατασκευάζονται για έρευνα, ανάπτυξη και 
δοκιμές. Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα πρέπει να εξαιρεθούν αυτά τα προϊόντα και 
από την υποχρέωση επισήμανσης. 

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 77
Άρθρο 12α (νέο)

Άρθρο 12a
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα 

αυτοκίνητα
1. Στην επισήμανση των ειδών 
πυροτεχνίας αναφέρονται τουλάχιστον το 
όνομα του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η 
ονομασία και ο τύπος του είδους.
2. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει 
αρκετό χώρο προκειμένου να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι απαιτούμενες 
πληροφορίες αναγράφονται στη 
συσκευασία.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να φέρουν αντίστοιχες επισημάνσεις. Αυτή η αρχή είναι γενικώς 
αποδεκτή. Τα είδη πυροτεχνίας όμως που αποτελούν εξαρτήματα οχημάτων είναι πολλές φορές 
τόσο μικρά, που δεν είναι δυνατή η επισήμανση κατά τρόπο που να προβλέπεται στην οδηγία. 
Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για οχήματα προσαρμόζονται στα οχήματα αποκλειστικά 
από καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου. Θα αρκούσε επομένως μια δήλωση σε δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που συνοδεύει το είδος πυροτεχνίας (όπως οι οδηγίες χρήσης στα 
φάρμακα, οι οποίες περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν αναγράφονται όμως και σε καθένα 
επί μέρους φάρμακο). 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 78
Άρθρο 12α (νέο)

Άρθρο 12a
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα 

αυτοκίνητα
1. Στην επισήμανση των ειδών 
πυροτεχνίας αναφέρονται το όνομα του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, η 
ονομασία και ο τύπος του είδους, οδηγίες 
ασφαλείας και μια επισήμανση CΕ.

! 2. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει 
αρκετό χώρο προκειμένου να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι απαιτούμενες 
πληροφορίες αναγράφονται στη 
συσκευασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 6 της εισηγήτριας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 79
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν και 
διενεργούν την κατάλληλη επιτήρηση των 

2. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
κατάλληλη επιτήρηση των ειδών 
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προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση της 
πιστότητας των προϊόντων που φέρουν τη 
σήμανση CE.

πυροτεχνίας που προορίζονται για διάθεση 
στην αγορά και διενεργούν σε τακτά 
διαστήματα ελέγχους κατά την εισαγωγή 
στην Κοινότητα καθώς και στους τόπους 
αποθήκευσης και παραγωγής, λαμβάνοντας 
υπόψη την υπόθεση της πιστότητας των 
προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία της αγοράς είναι σημαντικότατο μέσο για την ασφάλεια του καταναλωτή και την 
αποτροπή παραποιήσεων. Θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιείται στα εξωτερικά σύνορα 
της εσωτερικής αγοράς. Εποπτεία κατά τη χρονική φάση της κατανάλωσης θα ήταν όψιμη, διότι 
τα παραποιημένα προϊόντα θα βρίσκονταν ήδη στην αγορά. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 80
Άρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη καθιστούν την 
Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την 
οργάνωση της εποπτείας σύμφωνα με το 
άρθρο 2. 

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 81
Άρθρο 13, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Η Επιτροπή κοινοποιεί στην ιστοσελίδα 
της, σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα  
προϊόντα των οποίων η πιστότητα έχει 
αρθεί, τα οποία έχουν απαγορευθεί ή η 
διάθεση των οποίων στην αγορά έχει 
περιοριστεί. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αν μπορούν να ομαδοποιούνται τα πυροτεχνικά προϊόντα σε οικογένειες, το κόστος για τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μειώνεται. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στη μείωση της 
γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της διαδικασίας. Ένα ακόμη προτέρημα αυτής της 
ρύθμισης είναι ότι καθίσταται σε όλους τους παραγωγούς σαφής η δυνατότητα να υποβάλλουν 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς κατασκευαστικούς τύπους ομάδων, με αποτέλεσμα να 
ελαχιστοποιείται το κόστος.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 82
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία

1. Σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία

(α) για την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος· ή

(α) για την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος· ή

(β) για την απόσυρση ενός προϊόντος από 
την αγορά, αναφέρονται οι ακριβείς λόγοι 
στους οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά 
κοινοποιούνται αμέσως στον 
ενδιαφερόμενο, ταυτόχρονα δε, του 
γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα που του 
παρέχει η εθνική νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες 
εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα 
ασκήσει.

(β) για την απόσυρση ενός προϊόντος από 
την αγορά

αναφέρονται οι ακριβείς λόγοι στους 
οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά 
κοινοποιούνται αμέσως στον 
ενδιαφερόμενο, ταυτόχρονα δε, του 
γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα που του 
παρέχει η εθνική νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες 
εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα 
ασκήσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας·  η τελευταία παράγραφος αναφέρεται τόσο στο 
1(α) όσο και στο 1(β). 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 83
Άρθρο 17, υποπαράγραφος 1

η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 84
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις […]1 , τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις […]1 , τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1 18 μήνες από την έναρξη ισχύος 1 30 μήνες από την έναρξη ισχύος

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις υπερβολικά σύντομες 
περιόδους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη χρειάζονται επαρκή χρόνο για να συγκροτήσουν τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς ή να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της οδηγίας. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 85
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως τις 
[…]1 όσον αφορά τα πυροτεχνήματα και 
έως τις [...]2 για τα άλλα είδη πυροτεχνίας.

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως τις 
[…]1 όσον αφορά τα πυροτεχνήματα και έως 
τις [...]2 για πυροτεχνήματα της κατηγορίας 
4 καθώς και για τα άλλα είδη πυροτεχνίας.
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1 24 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας 1 3 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας
25 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας 2 7 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις υπερβολικά σύντομες 
προθεσμίες μεταφοράς. Τα κράτη μέλη χρειάζονται επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις 
αλλαγές. Πέραν τούτου με μια παράταση της περιόδου εφαρμογής δίνεται αρκετός χρόνος για 
σχεδιασμούς όσον αφορά πυροτεχνήματα για τα οποία δεν υπάρχουν μέχρι τώρα εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 86
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως τις 
[…]1 όσον αφορά τα πυροτεχνήματα και 
έως τις [...]2 για τα άλλα είδη πυροτεχνίας.

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις για τα 
πυροτεχνήματα και για τα άλλα είδη 
πυροτεχνίας έως τις […]1.

1 24 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας
2 5 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας 1 10 έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μεταβατικές διατάξεις πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή χρόνο, ώστε να εξαντληθούν τα ήδη 
αποθηκευμένα εμπορεύματα και να γίνουν οι νέες παραγγελίες. Με σύμφωνη γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Πυροτεχνημάτων προτείνεται προθεσμία μεταφοράς 10 
ετών. Έτσι θα ληφθεί υπόψη το μακρό διάστημα προπαρασκευής, παραγωγής και παράδοσης 
πυροτεχνημάτων, τα οποία παράγονται ως επί το πλείστον στην Κίνα και μεταφέρονται στην 
Ευρώπη διά της θαλασσίας οδού. Μια τέτοια μεταβατική περίοδος θα επέτρεπε και την 
εξάντληση πυροτεχνημάτων που δεν έχουν πωληθεί ακόμη. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 87
Παράρτημα II, εδάφιο 6α (νέο) 

6a. Ενότητα H - Ολοκληρωμένη 
διασφάλιση ποιότητας
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1. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη 
διαδικασία κατά την οποία ο 
κατασκευαστής που συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 2
βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά 
είδη πυροτεχνίας πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής 
και ο εισαγωγέας του επιθέτουν τη 
σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει 
γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση 
CE συνοδεύεται από τον αριθμό 
αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους 
ελέγχους του σημείου 4.
2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει 
εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή 
καθώς και την τελική αγορά του τελικού 
προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται 
στους ελέγχους που ορίζονται στο σημείο 4. 
3. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση 
για την αξιολόγηση του συστήματος 
ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο 
οργανισμό. 
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την 
προτεινόμενη κατηγορία του προϊόντος 
πυροτεχνίας·
- το φάκελο του συστήματος διασφάλισης. 

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών 
πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας που τα αφορούν. 
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις 
που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να 
τεκμηριώνονται, κατά συστηματικό και 
τακτικό τρόπο, με τη μορφή έγγραφων 
πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα 
έγγραφα του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας πρέπει να εγγυώνται την ενιαία 
ερμηνεία των βασικών αρχών και 
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διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, 
όπως π.χ. των προγραμμάτων ποιότητας 
καθώς και των σχετικών σχεδίων, 
εγχειριδίων και αρχείων. 
Ειδικότερα, ο φάκελος τεκμηρίωσης 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη 
περιγραφή: 
- των στόχων ποιότητας και του 
οργανογράμματος καθώς και των ευθυνών 
και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον 
αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα των 
ειδών πυροτεχνίας·
- των τεχνικών διεργασιών κατασκευής, 
μαζί με τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές, 
καθώς και των μέσων - αν δεν 
εφαρμόστηκαν πλήρως οι προδιαγραφές 
που περιγράφονται στο άρθρο 8 - με τα 
οποία διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
σχετικές θεμελιώδεις απαιτήσεις της 
οδηγίας·
- των τεχνικών για τον έλεγχο και τη 
δοκιμή του αποτελέσματος της ανάπτυξης, 
της διαδικασίας και των συστηματικών 
πολιτικών, που εφαρμόστηκαν κατά την 
ανάπτυξη των προϊόντων που υπάγονται 
στη σχετική κατηγορία·
- των αντίστοιχων τεχνικών παρασκευής, 
ποιοτικού ελέγχου ποιοτικής διασφάλισης, 
των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των 
συστηματικών πολιτικών·
- των εξετάσεων και των δοκιμών που θα 
διεξάγονται πριν, κατά και μετά την 
κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής 
τους·
- των φακέλων ποιότητας, όπως οι
εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία 
δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι 
εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου 
προσωπικού κ.λπ.·
- των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να 
ελέγχεται η επίτευξη του απαιτούμενου 
επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας των 
ειδών πυροτεχνίας και η αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος ποιότητας.
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3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αξιολογεί το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας για να διαπιστώσει κατά πόσο 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι 
τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν 
το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. 
Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα 
τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως 
αξιολογητής, πείρα στην αξιολόγηση της 
τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η 
διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 
επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις 
του κατασκευαστή.  
Η απόφαση κοινοποιείται στον 
κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και την 
αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, 
όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί με 
κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. 
Ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του ενημερώνει τον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε 
το σύστημα ποιότητας για κάθε 
σκοπούμενη αλλαγή του συστήματος 
ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις 
προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει 
κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα 
ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 
3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα 
αξιολόγηση. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί 
την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η 
κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα 
του ελέγχου και την αιτιολογημένη 
απόφαση αξιολόγησης. 
4. Παρακολούθηση εκ μέρους της ΕΚ υπό 
την ευθύνη του κοινοποιημένου 
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οργανισμού
4.1. Ο στόχος της παρακολούθησης είναι 
να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής 
πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας. 
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση 
στους χώρους ανάπτυξης, κατασκευής, 
παραλαβής, επιθεώρησης δοκιμών και 
αποθήκευσης για τους σκοπούς της 
επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως  
- το φάκελο συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας·
- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπει 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τον 
τομέα ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα 
αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κλπ. ·
- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπει 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τον 
τομέα κατασκευής, όπως τις εκθέσεις 
δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα 
στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις 
προσόντων του αρμόδιου προσωπικού 
κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει 
κατά καιρούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 
ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και 
εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και 
χορηγεί έκθεση ελέγχου στον 
κατασκευαστή. 
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί 
αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον 
κατασκευαστή. Επ' ευκαιρία των 
επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να 
αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να 
επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Εάν 
απαιτείται, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πρέπει να χορηγεί στον κατασκευαστή 
έκθεση της επίσκεψης και, εάν 
πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση 
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δοκιμής. 
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών, για περίοδο 
τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία 
ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: 
- τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 
3.1 δεύτερη περίπτωση·
- τις αλλαγές που προβλέπονται στο σημείο 
3.4 δεύτερη παράγραφος·
- τις αποφάσεις και εκθέσεις του 
κοινοποιημένου οργανισμού που 
αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο 
του σημείου 3.4, και στα σημεία 4.3 και 
4.4. 
6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός 
παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους 
οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας που χορηγούνται ή 
ανακαλούνται. 

Or. de
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