
AM\625343FI.doc PE 374.171v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

19.7.2006 PE 374.171v02-00

TARKISTUKSET 41-87

Mietintöluonnos (PE 371.984v02-00)
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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten 
saattamisesta markkinoille

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0457 – C6-312/2005 – 2005/0194(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 41
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Jäsenvaltioissa voimassa olevissa laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, 
jotka koskevat pyroteknisten tuotteitten 
saattamista markkinoille ja käyttöä, on 
eroja, jotka liittyvät etenkin turva- ja 
toimintaominaisuuksien kaltaisiin 
seikkoihin.

(1) Jäsenvaltioissa voimassa olevissa laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, 
jotka koskevat pyroteknisten tuotteitten 
saattamista markkinoille, on eroja, jotka 
liittyvät etenkin turva- ja 
toimintaominaisuuksien kaltaisiin 
seikkoihin.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen perustelu ei koske suomenkielistä versiota.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 42
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Riittäväntasoisen suojelun 
varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi 
luokiteltava niiden käytön taikka niiden 
käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan.

(5) Riittäväntasoisen suojelun 
varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi 
luokiteltava niiden käytön taikka niiden 
käyttötarkoituksen ja vaaratason sekä 
melutason mukaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 43
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

(5b) Valmistajat, joilla on myös käyttölupa, 
voivat jäsenvaltioiden uskonnollisten, 
kulttuuristen ja perinteisten tapojen 
perusteella tuottaa ja käyttää 
ilotulitusvälineitä omaa käyttöä varten 
kyseisen jäsenvaltion alueella. 

Or. de

Perustelu

Maltassa valmistetaan käsityönä ilotulitusvälineitä, joita käytetään uskonnollisina 
juhlapäivinä. Valmistajat pelkäävät, että yhdenmukaisuuden arvioinnista aiheutuu suuria 
kustannuksia, jolloin tuotantoa ei voitaisi jatkaa pitkällä aikavälillä. Ilotulitteita voivat 
käyttää ainoastaan sellaiset valmistajat, joilla on myös lupa niiden ampumiseen. Muissa 
tapauksissa on estettävä koko Euroopassa yhtenäisen testausmenetelmän kiertäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 44
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön 
liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön 
liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 
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suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, 
joita sovelletaan tuotteitten myyntiin 
kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia 
siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan 
riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen 
turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että 
tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. 

suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, 
joita sovelletaan tuotteitten myyntiin 
kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia 
siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan 
riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen 
turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että 
tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. 
Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden 
merkintöjä koskevissa vaatimuksissa olisi 
otettava huomioon nykyinen käytäntö sekä 
se seikka, että autonosien toimittajat 
antavat näitä tuotteita ainoastaan 
ammattimaisille käyttäjille.

Or. de

Perustelu

Autonosien toimittajien pyroteknisiä tuotteita myydään ainoastaan ammattimaisille käyttäjille 
(ajoneuvojen valmistajat ja valtuutetut korjaamot). Toimituksiin liitetään 
direktiivin 91/155/ETY mukaisesti turvallisuustiedote, jossa on komission ehdotuksen 
12 artiklassa edellytetyt tiedot sekä tarkempia tietoja. Tämän vuoksi näitä tietoja ei tarvitse 
esittää enää itse tuotteessa tai sen pakkauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 45
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
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annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY. 

annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY. 
Ajoneuvoalan pyroteknisiä tuotteita 
käsiteltäessä olisi otettava huomioon 
kansainväliset ISO-standardit sekä 
autonosien toimittajien globaalit käytännöt.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaiset autonosien toimittajat myyvät tuotteitaan maailmanlaajuisesti. 
Kansainvälisten ISO-standardien noudattaminen varmistaa kilpailukyvyn. Autonosien 
valmistajien kansainvälisiin toimitusehtoihin perustuvia testejä ei toisteta. Käytäntö vastaa 
korkean tason CARS 21 -työryhmän suosituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 46
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13a) Ilmoitettujen laitosten olisi arvioitava 
sellaiset pyroteknisten tuotteiden ryhmät, 
jotka ovat rakenteensa, toimintansa tai 
käyttäytymisensä perusteella yhdenvertaisia 
mutta esimerkiksi väreiltään erilaisia, 
tuoteperheiksi, jos kyseiset artikkelit ovat 
riittävän vertailukelpoisia keskenään.

Or. de

Perustelu

Ilotulitusvälineiden valmistajien ja maahantuojien kuluja voidaan alentaa, jos pyroteknisten 
tuotteiden ryhmiä kohdellaan tuoteperheinä. Näin edistetään byrokratian purkamista ja 
menettelyjen yksinkertaistamista. Lisäksi säännöksen avulla muistutetaan valmistajille, että 
he voivat jättää ilmoitetuille laitoksille malliryhmiä ja minimoida siten kustannuksiaan.



AM\625343FI.doc 5/28 PE 374.171v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 47
1 artiklan 4 kohdan 2 luetelmakohta

– laivavarusteista 20 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/98/EY soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Laivavarusteiden ja ilma-alusten pyroteknisten tuotteiden turvallisuustekniikasta ei ole 
annettu muita direktiivejä tai asetuksia. Asiaa on käsitelty ainoastaan Solas-sopimuksessa eli 
ihmishengen turvallisuutta merellä koskevassa YK:n yleissopimuksessa. Tämä tarkoittaa, ettei 
vaarallisuutta eikä luokittelua ole määritelty Euroopan tasolla. Siten on epäselvää, 
tarvitaanko käsittelyyn alan ammattilaista. Tämä turvallisuusvaje on toistaiseksi pakottanut 
jäsenvaltiot kansallisiin säännöksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 48
1 artiklan 4 kohdan 3 luetelmakohta

– ilma-aluksissa käytettäviksi 
tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 1 artiklan 4 kohdan toiseen luetelmakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 49
1 artiklan 4 kohdan 6 luetelmakohta

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan 
käsiaseissa, tykistöaseissa ja muissa 
tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja 
ajopanoksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 50
2 artiklan 1 kohta

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, 
joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, 
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden 
yhdistelmiä itsestään jatkuvissa 
eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa joko 
viihdytys- tai muihin tarkoituksiin.

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
räjähtävää tuotetta, joka sisältää ainetta tai 
aineseosta, joka on tarkoitettu 
muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua 
tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään 
jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa 
reaktioissa joko viihdytys- tai muihin 
tarkoituksiin.

Or. de

Perustelu

Pyroteknisissä tuotteissa on ainetta tai ainesosia, jotka on luokiteltu räjähtäviksi 
direktiivin 92/69/ETY mukaisesti (testausmenetelmä A14).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 51
2 artiklan 2 kohta

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan 
loppukäyttöön tarkoitetun yksittäisen 
tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa 
saataville yhteisön markkinoilla jakelua 
ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta. 

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan 
yksittäisen tuotteen tuomista ensimmäistä 
kertaa saataville yhteisön markkinoilla 
jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta. Ilotulitusvälineiden ei 
katsota olevan markkinoille saatettuja, jos 
ne ovat sellaisten valmistajien tuottamia, 
joilla on myös käyttölupa, ja jos ne on 
tarkoitettu omaan käyttöön kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Or. xm



AM\625343FI.doc 7/28 PE 374.171v02-00

FI

Perustelu

Koskee esittäjän mielestä ainoastaan englanninkielistä versiota. Loppukäyttöön tarkoitetun -
ilmaus olisi poistettava, koska ajoneuvon osien toimittajat tuottavat pyroteknisiä tuotteita 
esim. ilmatyynyihin ja turvavöihin.

Maltassa valmistetaan käsityönä ilotulitusvälineitä, joita käytetään uskonnollisina 
juhlapäivinä. Valmistajat pelkäävät, että yhdenmukaisuuden arvioinnista aiheutuu suuria 
kustannuksia, jolloin tuotantoa ei voitaisi jatkaa pitkällä aikavälillä. Ilotulitteita voivat 
käyttää ainoastaan sellaiset valmistajat, joilla on myös lupa niiden ampumiseen. Muissa 
tapauksissa on estettävä koko Euroopassa yhtenäisen testausmenetelmän kiertäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 52
2 artiklan 4 kohta

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä 
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
pyroteknisiä aineita sisältäviä tuotteita, joita 
käytetään turva- tai muiden laitteiden 
aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

4. ’Ajoneuvoteollisuuden käyttämällä 
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
ajoneuvojen turvalaitteissa olevia 
pyroteknisiä aineita sisältäviä 
komponentteja, joita käytetään kyseisten tai 
muiden laitteiden aktivoimiseen 
moottoriajoneuvoissa.

Or. de

Perustelu

Täsmennetään tekstiä ja muutetaan auto-ilmaus ajoneuvo-ilmaukseksi, koska pyroteknisiä 
tuotteita käytetään muuallakin kuin autoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 53
2 artiklan 6 kohta

6. ’Valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan 
yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on valmistajan 
antama kirjallinen toimeksianto toimia 
valmistajan puolesta valmistajan tämän 
direktiivin mukaisten velvollisuuksien 
osalta.

6. ’Maahantuojalla’ tarkoitetaan yhteisöön 
sijoittautunutta luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannessa 
maassa valmistetun tuotteen ensimmäistä 
kertaa yhteisön markkinoille.
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Or. de

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Maahantuoja-käsitteellä varmistetaan keskeisen 
yhteyshenkilön käytettävyys, jotta vastuukysymyksissä voidaan selvittää konkreettinen EU:ssa 
toimiva maahantuoja. Jos valmistaja, jonka toimipaikka ei ole EU:ssa laiminlyö valtuutettua 
koskevat velvollisuutensa, yhteisön markkinaviranomaisilla ei ole keskeistä yhteyshenkilöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 54
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien pyroteknisten tuotteitten 
valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka 
käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan. 
Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava 
luokitus osana 9 artiklan mukaisia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. 

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien pyroteknisten tuotteitten 
valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka 
käyttötarkoituksen ja vaaratason sekä 
melutason mukaan. Ilmoitettujen laitosten 
on vahvistettava luokitus osana 9 artiklan 
mukaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber,

Tarkistus 55
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 1

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja jotka 
on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, 
myös asuinrakennuksissa käytettäviksi 
tarkoitetut ilotulitusvälineet

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 56
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 1

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja jotka 
on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, 
myös asuinrakennuksissa käytettäviksi 
tarkoitetut ilotulitusvälineet

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja ovat 
melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, 
myös asuinrakennuksissa käytettäviksi 
tarkoitetut ilotulitusvälineet

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 57
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 2

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vähäisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla 
alueella

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 58
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 2

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vähäisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla 
alueella

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vähäisen vaaran ja ovat 
melutasoltaan vähäisiä ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla 
alueella

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 59
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 3

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla 
avoimilla alueilla

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla 
avoimilla alueilla

Kyseisten artikkelien melutaso ei saa 
haitata ihmisten terveyttä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 60
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 4

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on 
tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden 
käyttöön ja joita yleisesti nimitetään 
ammattikäyttöön tarkoitetuiksi 
ilotulitusvälineiksi. 

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka 
aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on 
tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden 
käyttöön ja joita yleisesti nimitetään 
ammattikäyttöön tarkoitetuiksi 
ilotulitusvälineiksi. Kyseisten artikkelien 
melutaso ei saa haitata ihmisten terveyttä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 61
3 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta

Ilotulitusvälinemuodostelmat on 
luokiteltava yksittäisten ilotulitusvälineiden 
vaarallisuuden perusteella.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 62
6 artiklan 2 kohta 

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi 
estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka 
perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla 
rajoitetaan luokkien 2 ja 3 
ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä 
yleisölle.

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi 
estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka 
perustuvat yleiseen turvallisuuteen, meluun 
tai haittaan ja joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 
3 ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä 
yleisölle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat lausekkeen ansiosta rajoittaa 2- ja 3-luokan ilotulitusvälineiden käyttöä, 
jos ne uhkaavat yleistä turvallisuutta. Tarkistuksessa mennään hieman pidemmälle tarjoten 
jäsenvaltioille mahdollisuutta rajoittaa ilotulitusvälineiden tarjontaa, jos ne ovat erittäin 
meluisia tai niitä on käytetty häiritsevästi tai epäsosiaalisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 63
6 artiklan 3 kohta 

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, kunhan 
näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, 
että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja tai 
hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu 
edustajansa on saattanut ne vaatimusten 
mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten asettamien vaatimusten 
mukaisesti toteutettava asianmukaiset 
suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, tai 
käyttämästä niitä kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja tai 
hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu 
edustajansa on saattanut ne vaatimusten 
mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten asettamien vaatimusten 
mukaisesti toteutettava asianmukaiset 
suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

Or. de
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Perustelu

Direktiivitekstin sanamuotoa olisi mukautettava. Perustelujen toinen virke ei koske 
suomenkielistä versiota. Ilotulitusvälineitä on voitava käyttää esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa myös 6 artiklan 3 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä, jotta 
asiakkaille voidaan esitellä niiden toimintatapaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 64
6 artiklan 4 kohta 

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.

Or. de

Perustelu

Tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistetuille pyroteknisille tuotteille ei pidä 
asettaa turhia byrokraattisia esteitä. Yhdenmukaisuuden arviointia ei siten tarvitse toteuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 65
8 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat pyrotekniset tuotteet ovat niitä 
koskevien yhdenmukaistettujen standardien 
– joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä – mukaisia, 
jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukaisina.

3. Jäsenvaltioiden on pidettävä 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten mukaisina
pyroteknisiä tuotteita, jotka kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan, silloin, kun 
nämä ovat niitä koskevien ja 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden 
luettelo ja viitenumerot on julkaistu 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, 
vastaavien kansallisten standardien 



AM\625343FI.doc 13/28 PE 374.171v02-00

FI

mukaisia. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien 
kansallisten standardien luettelo ja 
viitenumerot.

Or. de

Perustelu

Teksti vastaa direktiivin 93/15/ETY 4 artiklan 1 kohdan tekstiä, ja sitä olisi muutettava 
vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 66
8 artiklan 4 kohta 

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut 
standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia 
vaatimuksia, komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio saattaa kysymyksen 
direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän 
komitean käsiteltäväksi ilmoittaen 
perustelunsa. Komitea antaa lausunnon 
viipymättä. Saatuaan komitean lausunnon 
komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta 
toteutettavat toimenpiteet.

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut 
standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia 
vaatimuksia, komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio saattaa kysymyksen 
direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän 
komitean käsiteltäväksi ilmoittaen 
perustelunsa. Komitea antaa lausunnon 
kuuden kuukauden kuluessa käsiteltäväksi 
saattamisesta. Saatuaan komitean lausunnon 
komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta 
toteutettavat toimenpiteet.

Or. de

Perustelu

Alan toimijat tarvitsevat luotettavaa aikataulua, joten niiden kannalta ei voida sallia 
tilannetta, jossa komissio tai jäsenvaltio voisi kyseenalaistaa yhdenmukaistetun standardin 
milloin tahansa. Perustelun toinen virke ei koske suomenkielistä versiota.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 67
9 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) liitteessä II olevassa 6 a osassa 
tarkoitettu tuotteen kattavaan 
laadunvarmistukseen liittyvä menettely 
(moduuli H) ainoastaan luokkaan 4 
kuuluvia ilotulitusvälineitä varten.

Or. de

Perustelu

Luokkaan 4 kuuluvien ilotulitusvälineiden yhteydessä edellytetään moduuli H:n 
vaatimustenmukaisuutta. Tämä kattaa tuotteen laadunvarmistuksen. Siten moduuli B:n 
mukaista tyyppitarkastusta ei tarvita. Näin kevennetään kustannuksia ja hallintotaakkaa. 
Siten edistetään byrokratian karsimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 68
10 artiklan 1 kohta 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
tarkastuslaitokset, jotka ne ovat nimenneet 
suorittamaan 9 artiklassa tarkoitetut 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 
sekä erityiset tehtävät, joita varten nämä 
laitokset on nimetty, ja komission niille 
ennakolta antamat tunnusnumerot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 69
10 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a. Kun laitoksen ilmoittaminen 
peruutetaan, laitoksen myöntämät 
vaatimustenmukaisuustodistukset ja muut 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
asiakirjat pysyvät voimassa, ellei tästä 
aiheudu uhkaavaa ja välitöntä vaaraa 
terveydelle ja turvallisuudelle.

Or. de

Perustelu

Valmistajia ei pidä pakottaa vaatimustenmukaisuutta koskevien menettelyjen uusimiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 70
10 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Komissio julkaisee verkkosivuillaan 
kaikki laitosten ilmoittamista koskevat 
peruuttamiset.

Or. de

Perustelu

Näin taataan, että kaikilla asianosaisilla on käytettävissään ajan tasalla oleva tietolähde.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 71
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun pyroteknisen tuotteen 
vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan 
mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja 
pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen 
tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen 
kiinnitettyyn etikettiin taikka viimeisenä 
vaihtoehtona tuotteen pakkaukseen, jos 
kaksi ensin mainittua vaihtoehtoa eivät ole 
toteutettavissa. Etiketti on suunniteltava 

1. Kun pyroteknisen tuotteen 
vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan 
mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja 
pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen 
tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen 
kiinnitettyyn etikettiin taikka tuotteen 
pakkaukseen. Etiketti on suunniteltava niin, 
ettei sitä voida käyttää uudestaan.
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niin, ettei sitä voida käyttää uudestaan.

Or. de

Perustelu

Pitkäaikainen, EN 14035 -standardisarjaan perustuva kokemus on osoittanut, että pieniä 
tuotteita koskevat merkinnät tehdään pakkaukseen. CE-merkintä olisi vastaavasti voitava 
tehdä tuotteeseen, sen etikettiin tai pakkaukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 72
11 artiklan 2 kohta 

2. Valmistajat eivät saa varustaa 
pyroteknisiä tuotteita millään sellaisilla 
merkinnöillä tai teksteillä, jotka voisivat olla 
harhaanjohtavia CE-merkinnän merkityksen 
ja muodon suhteen. Pyrotekniset tuotteet saa 
varustaa muilla merkinnöillä, kunhan ne 
eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja 
luettavuutta. 

2. Pyroteknisiä tuotteita ei saa varustaa 
millään sellaisilla merkinnöillä tai teksteillä, 
jotka voisivat olla harhaanjohtavia CE-
merkinnän merkityksen ja muodon suhteen. 
Pyrotekniset tuotteet saa varustaa muilla 
merkinnöillä, kunhan ne eivät heikennä CE-
merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

Or. de

Perustelu

Vaikka markkinoille saattamista koskeva velvoite osoitetaan valmistajille, kohta on 
muotoiltava väljemmin, jotta kielto koskisi myös myöhemmin tehtäviä merkintöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 73
12 artiklan 1 kohta 

1. Valmistajien on varmistettava, että 
pyrotekniset tuotteet merkitään 
asianmukaisesti sen maan virallisilla kielillä, 
jossa tuotetta myydään kuluttajille.

1. Valmistajien on varmistettava, että 
pyrotekniset tuotteet merkitään 
asianmukaisesti sen maan virallisilla kielillä, 
jossa tuotetta myydään kuluttajille. Tätä ei 
sovelleta ajoneuvojen turvalaitteissa oleviin 
pyroteknisiin tuotteisiin.

Or. de
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Perustelu

Katso johdanto-osan 6 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 74
12 artiklan 2 kohta 

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on 
mainittava vähintään tuotteen valmistajan tai 
sen valtuutetun edustajan nimi, tuotteen 
nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja 
käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan 
varoetäisyys. Merkinnöissä on lisäksi 
mainittava tuotteen sisältämän aineen tai 
aineseoksen vaarallisuusluokka (1.1–1.6) 
UN-ADR-luokitusjärjestelmän mukaisesti 
taikka annettava siihen verrattavissa olevaa 
tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta 
(massaräjähdysvaara, sirpalevaara, 
räjähdysvaara, palovaara).

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on 
mainittava vähintään CE-merkintä, tuotteen 
valmistajan tai maahantuojan nimi, tuotteen 
nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja 
käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan 
varoetäisyys. 

Or. de

Perustelu

Vaarallisuusluokkaan osoittaminen koskee YK:n suositusten mukaisesti pelkästään pakattua 
ainetta tai tuotetta. Jos tuotteessa on räjähtävää ainetta, vaarallisuusluokkaan voidaan 
osoittaa pelkästään pakkauksessa oleva tuote. Lisäksi aineen räjähdysominaisuudet ja 
kyseistä ainetta sisältävän tuotteen räjähdysominaisuudet poikkeavat yleensä toisistaan. 
Niinpä tällaisella merkinnällä annettaisiin väärää tietoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 75
12 artiklan 4 kohta 

4. Ellei pyroteknisessä tuotteessa ole 
riittävästi tilaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
merkintävaatimuksille, tiedot on annettava 
tuotteen pakkauksessa.

4. Ellei pyroteknisessä tuotteessa ole 
riittävästi tilaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
merkintävaatimuksille, tiedot on annettava 
pienimmässä kuluttajan käyttöön 
tarkoitetussa tuotteen pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

Käyttäjien suojelemista koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, ettei merkintää tehdä 
lähetyspakkaukseen vaan pienimpään kuluttajan käyttöön tarkoitettuun pakkaukseen. Jos 
merkintä olisi lähetyspakkauksessa, se saatetaan poistaa ilman että käyttäjällä on tietoa 
merkinnän sisällöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 76
12 artiklan 5 kohta

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta 
luokan 4 ilotulitusvälineisiin eikä luokan 2 
muihin pyroteknisiin tuotteisiin, joita 
valmistaja esittelee julkisesti.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
asetettuihin pyroteknisiin tuotteisiin eikä 
6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten 
valmistettuihin pyroteknisiin tuotteisiin.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa sallitaan direktiivin vaatimuksista poikkeavien pyroteknisten 
tuotteiden esittely messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa. 
Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa taas sallitaan tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten 
valmistettuja pyroteknisiä tuotteita koskeva poikkeus. Tästä mahdollisuudesta seuraa, ettei 
näille tuotteille pidä asettaa merkintävelvoitetta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 77
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden 

merkinnät
1. Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden 
merkinnöissä on mainittava vähintään 
tuotteen valmistajan tai sen valtuutetun 
edustajan nimi sekä tuotteen nimi ja tyyppi.
2. Ellei tuotteessa ole riittävästi tilaa 
1 kohdassa tarkoitetuille 
merkintävaatimuksille, tiedot on annettava 
tuotteen pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

Pyroteknisissä tuotteissa on oltava vastaavat merkinnät. Tämä hyväksytään periaatteessa. 
Ajoneuvoihin asennetut pyrotekniset tuotteet ovat kuitenkin joissain tapauksissa niin pieniä, 
että direktiivissä edellytetyllä tavalla merkitseminen ei ole mahdollista. Ajoneuvoihin 
tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden asentamisesta vastaavat koulutetut ammattimiehet. 
Tästä syystä pitäisi riittää, että ilmoitus annetaan pyroteknisen tuotteen mukana olevassa 
turvallisuustiedotteessa (kuten lääkkeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka annetaan 
pakkauksessa sen sijaan, että ne laitettaisiin kuhunkin lääkkeeseen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 78
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden 

merkinnät
1. Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden 
merkinnöissä on mainittava tuotteen 
valmistajan tai maahantuojan valtuutetun 
edustajan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, 
turvaohjeita ja CE-merkintä.
2. Ellei tuotteessa ole riittävästi tilaa 
1 kohdassa tarkoitetuille 



PE 374.171v02-00 20/28 AM\625343FI.doc

FI

merkintävaatimuksille, tiedot on annettava 
tuotteen pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

Katso johdanto-osan 6 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 79
13 artiklan 2 kohta 

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja 
toteutettava tarkoituksenmukaista 
markkinoille saatettujen tuotteitten 
valvontaa ottaen asianmukaisesti huomioon 
olettamuksen CE-merkinnällä varustettujen 
tuotteitten vaatimustenmukaisuudesta. 

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
tarkoituksenmukaista markkinoille 
saatettavien pyroteknisten tuotteitten 
valvontaa ja toteutettava säännöllisesti 
tarkastuksia yhteisön alueelle tuonnin 
yhteydessä sekä säilytys- ja 
tuotantopaikoilla ottaen asianmukaisesti 
huomioon olettamuksen CE-merkinnällä 
varustettujen tuotteitten 
vaatimustenmukaisuudesta. 

Or. de

Perustelu

Markkinoiden valvominen on erittäin tärkeää, jotta kuluttajien turvallisuus voidaan taata ja 
plagiaattien ilmestyminen estää. Valvontaa on parasta toteuttaa sisämarkkinoiden 
ulkorajoilla. Käyttövaiheen valvonta on jo myöhässä. Plagiaatit ovat silloin kaupoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 80
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
järjestämisestä.

Or. de
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Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 81
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio ilmoittaa verkkosivuillaan 
3 kohdan mukaisesti tuotteet, joiden ei 
katsota vastaavan vaatimuksia, jotka on 
kielletty tai joiden markkinoille saattamista 
on rajoitettu. 

Or. de

Perustelu

Ilotulitusvälineiden valmistajien ja maahantuojien kuluja voidaan alentaa, jos pyroteknisten 
tuotteiden ryhmiä kohdellaan tuoteperheinä. Näin edistetään byrokratian purkamista ja 
menettelyjen yksinkertaistamista. Lisäksi säännöksen avulla muistutetaan valmistajille, että 
he voivat jättää ilmoitetuille laitoksille malliryhmiä ja minimoida siten kustannuksiaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 82
16 artiklan 1 kohta

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla 
toteutetussa toimenpiteessä, jolla

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla 
toteutetussa toimenpiteessä, jolla

a) kielletään tuotteen saattaminen 
markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

a) kielletään tuotteen saattaminen 
markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

b) vedetään tuote markkinoilta, on 
täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen 
perustana olevat syyt. Toimenpiteistä on 
ilmoitettava viipymättä sille, jota asia 
koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan 
lainsäädännön mukaiset 
muutoksenhakutiet ja määräajat 
muutoksenhaulle.

b) vedetään tuote markkinoilta
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on täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen 
perustana olevat syyt. Toimenpiteistä on 
ilmoitettava viipymättä sille, jota asia 
koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan 
lainsäädännön mukaiset 
muutoksenhakutiet ja määräajat 
muutoksenhaulle.

Or. de

(Huomautus kääntäjille: tekninen tarkistus, teksti ei muutu)

Perustelu

Täsmennetään 1 kohdan b alakohtaa; sekä a että b alakohdan mukaiset toimet on 
perusteltava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 83
17 artiklan johdantokappale

Tarvittaessa hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen seuraavat toimenpiteet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 84
20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään […].1
Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset 
säännökset sekä näiden säännösten ja tämän 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään […].1
Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset 
säännökset sekä näiden säännösten ja tämän 
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direktiivin välinen vastaavuustaulukko 
kirjallisina komissiolle.

direktiivin välinen vastaavuustaulukko 
kirjallisina komissiolle.

________________

1 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

________________

1 30 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

Or. de

Perustelu

Useimmat jäsenvaltiot moittivat täytäntöönpanon määräaikaa liian lyhyeksi. Jäsenvaltiot 
tarvitsevat riittävästi aikaa ilmoitettujen laitosten perustamiseen tai direktiivin vaatimuksiin 
mukautumiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 85
20 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä 
ilotulitusvälineisiin viimeistään [...]1 ja 
muihin pyroteknisiin tuotteisiin viimeistään 
[...].2

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
säännöksiä ilotulitusvälineisiin viimeistään 
[...]1 ja luokkaan 4 kuuluviin 
ilotulitusvälineisiin ja muihin pyroteknisiin 
tuotteisiin viimeistään [...].2

_____________

1 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

______________

1 3 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

2 5 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

2 7 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

Or. de

Perustelu

Useat jäsenvaltiot ja valmistajat valittivat liian lyhyistä määräajoista. Valmistajat tarvitsevat 
riittävästi aikaa muuttuneisiin säännöksiin sopeutumiseen. Lisäksi ajan pidentämisellä 
mahdollistetaan määräysten luominen sellaisia ilotulitusvälineitä varten, joille ei ole 
toistaiseksi ollut yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 86
20 artiklan 2 kohta



PE 374.171v02-00 24/28 AM\625343FI.doc

FI

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
säännöksiä ilotulitusvälineisiin viimeistään 
[...]1 ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin 
viimeistään [...].2

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
säännöksiä ilotulitusvälineisiin ja muihin 
pyroteknisiin tuotteisiin viimeistään [...]1.

____________

1 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

____________

1 10 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

2 5 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

Or. de

Perustelu

Siirtymäsäännöksissä olisi annettava riittävästi aikaa nykyisten varastojen tyhjentämiseen ja 
uusien tuotteiden tilaamiseen. Määräajaksi ehdotetaan yhteisymmärryksessä Euroopan 
ilotulitusvälineiden tuottajien järjestön kanssa kymmentä vuotta. Tällä otettaisiin huomioon, 
että ilotulitusvälineet tuotetaan pitkälti Kiinassa ja ne toimitetaan Eurooppaan laivarahtina, 
joten esivalmistelu-, tuotanto- ja toimitusajat ovat pitkiä. Tämä siirtymäaika mahdollistaisi 
myös toistaiseksi myymättömien ilotulitusvälineiden kauppaamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 87
Liite II , 6 a kohta (uusi) 

6 a. Moduuli H: kattava laadunvarmistus
1. Tämä moduuli kuvailee menettelyä, jossa 
valmistaja, joka täyttää 2 kohdan 
velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, että 
kyseiset tuotteet täyttävät tässä direktiivissä 
säädetyt vaatimukset. Valmistaja tai tämän 
maahantuoja kiinnittää CE-merkinnän 
jokaiseen tuotteeseen ja laatii kirjallisen 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. CE-
merkintään liitetään 4 kohdassa 
tarkoitetusta valvonnasta vastaavan 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. 
2. Valmistajan on sovellettava 3 kohdassa 
täsmennettyä hyväksyttyä laatujärjestelmää 
suunnitteluun, tuotantoon sekä valmiiden 
tuotteitten tarkastukseen ja testaamiseen, ja 
valmistajaan sovelletaan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvontaa.
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3. Laatujärjestelmä

3.1. Valmistaja tekee käyttämänsä 
laatujärjestelmän arviointia koskevan 
hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.
Tässä hakemuksessa on oltava: 

– kaikki kyseistä pyroteknisten tuotteitten 
ryhmää koskevat asiaankuuluvat tiedot
– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat. 

3.2. Laatujärjestelmän on taattava, että 
tuotteet ovat niihin sovellettavien tämän 
direktiivin vaatimusten mukaiset.
Kaikki valmistajan soveltamat perusteet, 
vaatimukset ja määräykset on 
dokumentoitava järjestelmällisesti 
kirjallisina toimintaohjeina, menettelyinä 
ja ohjeina. Näiden laatujärjestelmää 
koskevien asiakirjojen on mahdollistettava 
laatua koskevien periaatteiden ja 
menettelyjen, kuten laatuohjelmien, 
-suunnitelmien, -käsikirjojen ja 
-pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.
Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys 
seuraavista: 
– laatutavoitteet ja organisaation rakenne, 
johdon vastuualueet ja toimivalta 
suunnittelun ja tuotteitten laadun osalta
– teknistä rakennetta kuvaavat eritelmät, 
sovelletut standardit sekä – ellei 
8 artiklassa tarkoitettuja standardeja 
sovelleta täysimääräisesti – keinot, joilla 
varmistetaan, että direktiivissä asetetut 
perusvaatimukset täyttyvät
– kehitystulosten menettelyjen ja 
järjestelmällisesti toteutettavien toimien 
valvontaa ja testaamista koskevat tekniikat, 
joita on sovellettava kyseiseen 
tuoteryhmään kuuluvia tuotteita 
kehitettäessä
– vastaavat käytetyt valmistuksen, 
laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen 
tekniikat, menetelmät ja järjestelmällisesti 
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suoritettavat toimenpiteet
– ennen valmistusta, sen aikana ja sen 
jälkeen tehtävät tarkastukset ja testit sekä 
selvitys siitä, kuinka usein niitä tehdään
– laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit ja 
testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen 
henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset 
jne.
– keinot, joilla valvotaan vaaditun 
suunnittelun ja tuotannon laadun 
toteutumista ja laatujärjestelmän 
toiminnan tehokkuutta.
3.3. Tarkastuselimen on arvioitava 
laatujärjestelmä selvittääkseen, täyttääkö se 
3.2 kohdan vaatimukset. Laitoksen on 
pidettävä olettamuksena, että 
laatujärjestelmät, joissa sovelletaan asiaa 
koskevaa yhdenmukaistettua standardia, 
vastaavat näitä vaatimuksia.
Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi 
arvioija, jolla on kokemusta kyseisen 
tuoteteknologian arvioinnista. 
Arviointimenettelyyn on kuuluttava 
tarkastuskäynti valmistajan laitoksella.
Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. 
Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa 
tehdyt päätelmät sekä perusteltu 
arviointipäätös.
3.4. Valmistajan täytyy sitoutua täyttämään 
laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on 
hyväksytty, johtuvat velvoitteet ja 
ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se 
pysyy riittävänä ja tehokkaana.
Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on aina ilmoitettava 
laatujärjestelmän hyväksyneelle 
ilmoitetulle laitokselle laatujärjestelmään 
suunnitelluista ajantasaistuksista.
Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut 
muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu 
laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa 
tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen 
suorittaa uusi arviointi.
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Sen on ilmoitettava päätöksensä
valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava 
tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä 
perusteltu arviointipäätös.
4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla tapahtuva 
EY-valvonta
4.1. EY-valvonnan tarkoituksena on 
varmistaa, että valmistaja täyttää 
hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat 
velvoitteet asianmukaisesti. 
4.2. Valmistajan on sallittava ilmoitetulle 
laitokselle tarkastusta varten pääsy 
suunnittelu-, valmistus-, tarkastus- ja 
testauspaikalle ja varastoon sekä annettava 
sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti 
seuraavat:
– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat

– laatujärjestelmässä edellytetyt 
suunnittelua koskevat laatuasiakirjat, 
kuten analyyseja, laskelmia ja testauksia 
koskevat tulokset jne.
– laatujärjestelmässä edellytetyt valmistusta 
koskevat laatuasiakirjat, kuten 
tarkastusraportit ja testaus- ja 
kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön 
pätevyyteen liittyvät selvitykset jne. 
4.3. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, 
että valmistaja ylläpitää ja noudattaa 
laatujärjestelmää, ja annettava 
tarkastusraportti valmistajalle. 
4.4. Ilmoitettu laitos voi lisäksi tehdä 
ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan 
luona. Ilmoitettu laitos voi tällöin tehdä tai 
teettää testejä tarkastaakseen tarvittaessa, 
että laatujärjestelmä toimii moitteettomasti. 
Laitoksen on tarvittaessa annettava 
valmistajalle raportti käynnistä sekä 
mahdollinen testausseloste. 
5. Valmistajan on säilytettävä vähintään 
kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote 
on valmistettu, kansallisten viranomaisten 
saatavilla seuraavat: 
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– edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan 
toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu 
asiakirja
– edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut muutostiedot
– edellä 3.4 kohdan viimeisessä 
alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja 
raportit. 
6. Kunkin ilmoitetun laitoksen on 
annettava muiden laitosten käytettäväksi 
tähdelliset tiedot laatujärjestelmien 
hyväksymisistä ja hyväksymisen 
peruutuksista. 

Or. de

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 a kohdan (uusi) neljättä luetelmakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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