
AM\625343LT.doc PE 374.171v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

19.7.2006 PE 374.171v02-00

PAKEITIMAI 41-87

Pranešimo projektas (PE 371.984v02-00)
Joel Hasse Ferreira 
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl pirotechnikos gaminių 
pateikimo į rinką

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 41
1 konstatuojamoji dalis

(1) Valstybėse narėse galiojantys įstatymai ir 
kiti teisės aktai dėl pirotechnikos gaminių 
pateikimo į rinką yra skirtingi, ypač 
nuostatos, susijusios su sauga ir darbiniais 
parametrais.

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis vokiško varianto pakeitimas (žodis „Erzeugnis“ keičiamas žodžiu „Gegenstand“). 
Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi. 
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 42
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, 
pirotechnikos gaminiai turi būti 
klasifikuojami pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį.

(5) Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, 
pirotechnikos gaminiai turi būti 
klasifikuojami pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį, įskaitant keliamo 
triukšmo lygį.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 43
5b konstatuojamoji dalis (nauja)

(5b) Atsižvelgiant į valstybių narių 
religines, kultūrines ir tradicines šventes, 
gamintojai, turintys leidimą naudoti 
pirotechnikos gaminius, tos pačios 
valstybės narės teritorijoje gali asmeniniam 
naudojimui gaminti ir naudoti 
pirotechnikos gaminius.  

Or. de

Pagrindimas

Maltoje rankų darbo pirotechnikos gaminiai komerciniais sumetimais naudojami religinių 
švenčių metu. Gamintojai nuogąstauja, kad dėl atitikties vertinimo procedūros atsiras didelių 
išlaidų ir ilgainiui gamyba bus nebegalima. Naudoti fejerverkus leidžiama tik tiems 
gamintojams, kurie gali patys juos uždegti. Visais kitais atvejais turi būti užkirstas kelias 
išvengti bendros Europos bandymų procedūros. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 44
6 konstatuojamoji dalis

6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 
keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių gaminių 
pardavimo vartotojams ir naudojimo 
leistinas amžiaus ribas, taip pat užtikrinti, 

6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 
keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių gaminių 
pardavimo vartotojams ir naudojimo 
leistinas amžiaus ribas, taip pat užtikrinti, 
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kad ženklinant būtų nurodyta pakankamai 
tinkamos informacijos apie saugų 
naudojimą, siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą, aplinką ir užtikrinti saugumą. 
Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties.

kad ženklinant būtų nurodyta pakankamai 
tinkamos informacijos apie saugų 
naudojimą, siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą, aplinką ir užtikrinti saugumą. 
Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties. Nustatant transporto priemonių 
pramonei skirtų pirotechnikos gaminių 
ženklinimo reikalavimus, reikėtų atsižvelgti 
į šiuo metu taikomas priemones ir į tai, kad 
transporto priemonių pramonei skirti 
gaminiai parduodami specialistams.

Or. de

Pagrindimas

Transporto priemonių pramonei skirti pirotechnikos gaminiai parduodami specialistams 
(t. y. automobilių gamintojams ir jų įgaliotoms dirbtuvėms). Pagal Komisijos direktyvą 
91/155/EEB su transporto priemonių pramonei skirtų pirotechnikos gaminių siuntomis 
siunčiami saugos duomenų lapai, kuriuose nurodoma Komisijos pasiūlymo 12 straipsnyje 
numatyta informacija ir papildomi duomenys. Taigi nebūtina šią informaciją dar kartą 
nurodyti ženklinant gaminį arba pakuotę.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 45
12 konstatuojamoji dalis

12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtina ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ir 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutas (ETSI). Šios organizacijos 
pripažintos kompetentingomis tvirtinti 
darniuosius standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus teikimo 
tvarką, nustatyta tvarka.

12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtina ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ir 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutas (ETSI). Šios organizacijos 
pripažintos kompetentingomis tvirtinti 
darniuosius standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus teikimo 
tvarką, nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į 
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tarptautinį Europos transporto priemonių 
pramonės pobūdį, šiai pramonei skirtiems 
pirotechnikos gaminiams turėtų būti 
taikomi tarptautiniai ISO standartai.

Or. de

Pagrindimas

Europos transporto priemonių pramonė parduoda savo gaminius visame pasaulyje. Taikant 
tarptautinius ISO standartus galima užtikrinti konkurencingumą. Bandymai, kuriuos būtina 
atlikti laikantis transporto priemonių pramonės tiekėjams taikomų tarptautinių tiekimo 
sąlygų, nekartojami. Ši praktika atitinka aukšto lygio darbo grupės CARS 21 rekomendacijas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 46
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pirotechnikos gaminių grupes, t. y. 
vienodos konstrukcijos, paskirties arba 
veikimo pobūdžio, tik, pvz., skirtingų spalvų 
gaminius, notifikuotosios įstaigos turėtų 
priskirti atitinkamoms gaminių rūšims, jei 
šie gaminiai pakankamai panašūs. 

Or. de

Pagrindimas

Jei pirotechnikos gaminių grupės bus laikomos atitinkamomis gaminių rūšimis, bus galima 
sumažinti pirotechnikos gaminių gamintojų ir importuotojų išlaidas. Tokiu būdu bus galima 
mažinti biurokratiškumą ir supaprastinti procedūrą. Šios nuostatos naudingos ir todėl, kad 
visi gamintojai informuojami apie galimybę įteikti notifikuotosioms įstaigoms gaminių grupių 
modelius ir taip sumažinti išlaidas.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 47
1 straipsnio 4 dalies 2 punktas

– Gaminiams, patenkantiems į 1996 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/98/EB 

Išbraukta.
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dėl laivų įrenginių taikymo sritį,
1 OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

Or. de

Pagrindimas

Kitose direktyvose ir reglamentuose nenumatyti saugumo reikalavimai, susiję su laivams ir 
lėktuvams skirtais pirotechnikos gaminiais. Yra tik JT konvencija dėl žmogaus gyvybės 
apsaugos jūroje (SOLAS). Vadinasi, Europos lygmeniu nėra apibrėžta pavojingumo sąvoka ir 
todėl negalimas skirstymas į kategorijas. Neaišku, ar naudoti šiuos gaminius gali tik specialių 
žinių turintys asmenys. Dėl šių saugumo reikalavimų trūkumo valstybės narės turėjo taikyti 
nacionalines taisykles.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 48
1 straipsnio 4 dalies 3 punktas

– pirotechnikos gaminiams, skirtiems 
naudoti lėktuvuose,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pranešėjos pateiktą 1 straipsnio 4 pastraipos 2 punkto pagrindimą.   

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 49
1 straipsnio 4 dalies 6 punktas

– Šaudmenims, t. y. sviediniams ir 
šaunamiesiems užtaisams, kurie skirti mažo 
kalibro ginklams, artilerijos ir kitiems 
šaunamiesiems ginklams.

– Šaudmenims, t. y. sviediniams ir 
šaunamiesiems užtaisams, kurie skirti 
rankiniams šaunamiesiems ginklams, 
artilerijos ir kitiems šaunamiesiems 
ginklams.

Or. de

Pagrindimas

Tarptautinėse sutartyse sąvoka „mažo kalibro ginklų“ apibrėžiama įvairiai. Siekiant tikslumo 
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vartotina sąvoka „rankiniai šaunamieji ginklai“.   

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 50
2 straipsnio 1 dalis

1.  „Pirotechnikos gaminys“ – tai gaminys, 
skirtas pramogai ir kitiems tikslams, kurio 
sudėtyje yra medžiagų ar medžiagų mišinio, 
skirto karščiui, šviesai, garsui, dujoms, 
dūmams ar tokių efektų deriniui gauti, 
vykstant savaiminei egzoterminei cheminei 
reakcijai.

1. „Pirotechnikos gaminys“ – tai gaminys, 
skirtas pramogai ir kitiems tikslams, kurio 
sudėtyje yra sprogstamųjų medžiagų ar 
sprogstamųjų medžiagų mišinio, skirto 
karščiui, šviesai, garsui, dujoms, dūmams ar 
tokių efektų deriniui gauti, vykstant 
savaiminei egzoterminei cheminei reakcijai.

Or. de

Pagrindimas

Pirotechnikos gaminių sudėtyje yra sprogstamųjų medžiagų ar sprogstamųjų medžiagų 
mišinio, kaip apibrėžta direktyvoje 92/69/EEB (A14 bandymų metodas).

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 51
2 straipsnio 2 dalis

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
galutiniam naudojimui skirto produkto 
atidavimas už pinigus ar nemokamai 
platinimui ir (arba) naudojimui Bendrijos 
rinkoje.

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
produkto atidavimas už pinigus ar 
nemokamai platinti ir (arba) naudoti 
Bendrijos rinkoje. Laikoma, kad 
pirotechnikos gaminiai nepateikiami į 
rinką, jei juos asmeniniam naudojimui 
pasigamina ir tos pačios valstybės narės 
teritorijoje naudoja gamintojas, turintis 
leidimą naudoti atitinkamus gaminius. 

Or. xm

Pagrindimas

Žodžiai „skirto galutiniam naudojimui“ turėtų būti išbraukti, nes, pvz., automobilių pramonei 
skirti pirotechnikos gaminiai montuojami į saugos oro pagalves arba saugos diržus.    

Maltoje rankų darbo pirotechnikos gaminiai komerciniais sumetimais naudojami religinių 
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švenčių metu. Gamintojai nuogąstauja, kad dėl atitikties vertinimo procedūros atsiras didelių 
išlaidų ir ilgainiui gamyba bus nebegalima. Naudoti fejerverkus leidžiama tik tiems 
gamintojams, kurie gali patys juos uždegti. Visais kitais atvejais turi būti užkirstas kelias 
išvengti bendros Europos bandymų procedūros.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 52
2 straipsnio 4 dalis

4. „Automobilinis pirotechnikos gaminys“ –
gaminys, kurio sudėtyje yra pirotechnikos 
medžiagų, naudojamas saugos ar kitiems
įtaisams motorinėse transporto priemonėse
įjungti.

4. „Transporto priemonių pramonei skirtas
pirotechnikos gaminys“ – transporto 
priemonių įtaisų dalys, kurių sudėtyje yra 
pirotechnikos medžiagų ir kurios
naudojamos šiems ar kitiems įtaisams 
įjungti.

Or. de

Pagrindimas

Tikslinamas tekstas, žodis „automobilinių“ keičiamas žodžiais „transporto priemonių“, 
kadangi pirotechnikos gaminiai gali būti naudojami ne tik variklinėse transporto priemonėse.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 53
2 straipsnio 6 dalis

6. „Įgaliotasis atstovas“ – tai Bendrijoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
raštišką gamintojo įgaliojimą veikti jo 
vardu vykdant šioje direktyvoje numatytus 
įsipareigojimus.

6. „Importuotojas“ − tai fizinis arba 
juridinis asmuo, įsisteigęs Bendrijoje ir 
pirmą kartą savo veikloje pateikiantis į 
Bendrijos rinką trečiojoje šalyje 
pagamintus produktus.  

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visai direktyvai. Vartojant sąvoką „importuotojas“, užtikrinama, kad 
tai bus pagrindinis kontaktinis asmuo, todėl prireikus bus galima nustatyti atsakingą ES 
importuotoją. Kitu atveju, jei ES nepriklausančioje šalyje įsisteigęs gamintojas nevykdo savo 
pareigos paskirti įgaliotąjį atstovą, Bendrijos rinkos priežiūros institucijos neturi galimybės 
nustatyti pagrindinio kontaktinio asmens.   
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 54
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Pirotechnikos gaminius, kuriems taikoma 
ši direktyva, pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį gamintojai priskiria 
kategorijoms. Atlikdamos 9 straipsnyje 
numatytas atitikties įvertinimo procedūras, 
notifikuotosios įstaigos patvirtina gaminio 
priskyrimą kategorijai.

1. Pirotechnikos gaminius, kuriems taikoma
ši direktyva, pagal jų naudojimo tipą arba 
paskirtį ir pavojaus lygį, įskaitant keliamo 
triukšmo lygį, gamintojai priskiria 
kategorijoms. Atlikdamos 9 straipsnyje 
numatytas atitikties įvertinimo procedūras, 
notifikuotosios įstaigos patvirtina gaminio 
priskyrimą kategorijai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 55
3 straipsnio 1 dalies a punkto 1 kategorija

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai 
nedidelį pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose, įskaitant gyvenamosiose 
patalpose naudoti skirtus fejerverkus; 

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis vokiško varianto pakeitimas (žodis „geschlossen“ keičiamas žodžiu „begrenzt“). Šis 
pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi. 

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 56
3 straipsnio 1 dalies a punkto 1 kategorija

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai 
nedidelį pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose, įskaitant gyvenamosiose 

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai 
nedidelį pavojų, labai mažai triukšmo ir yra 
skirti naudoti uždarose teritorijose, įskaitant 
gyvenamosiose patalpose naudoti skirtus 



AM\625343LT.doc 9/27 PE 374.171v02-00

LT

patalpose naudoti skirtus fejerverkus; fejerverkus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 57
3 straipsnio 1 dalies a punkto 2 kategorija

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose lauke;

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis vokiško varianto pakeitimas (žodis „geschlossen“ keičiamas žodžiu „begrenzt“). Šis 
pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.  

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 58
3 straipsnio 1 dalies a punkto 2 kategorija

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti uždarose 
teritorijose lauke;

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų, nedaug triukšmo ir yra skirti 
naudoti uždarose teritorijose lauke;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 59
3 straipsnio 1 dalies a punkto 3 kategorija

3 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose 
teritorijose lauke;

3 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį 
pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose 
teritorijose lauke;

Šių gaminių keliamas triukšmas nekenkia 
žmonių sveikatai.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 60
3 straipsnio 1 dalies a punkto 4 kategorija

4 kategorija: fejerverkai, kurie kelia didelį 
pavojų ir yra skirti naudoti tik specialių žinių 
turintiems asmenims, plačiai žinomi 
pavadinimu „fejerverkai profesiniam 
naudojimui“.

4 kategorija: fejerverkai, kurie kelia didelį 
pavojų ir yra skirti naudoti tik specialių žinių 
turintiems asmenims, plačiai žinomi 
pavadinimu „fejerverkai profesiniam 
naudojimui“. Šių gaminių keliamas 
triukšmas nekenkia žmonių sveikatai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 61
3 straipsnio 1 dalies a punkto 1a kategorija (nauja)

Pirotechnikos gaminių junginių 
pavojingumas nustatomas pagal šį junginį 
sudarančių pirotechnikos gaminių 
pavojingumą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 62
6 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais imtis 
priemonių, ribojančių 2 ir 3 kategorijų 
fejerverkų naudojimą ir pardavimą plačiajai 
visuomenei.

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais arba siekiant 
užkirsti kelią triukšmui ir viešosios tvarkos 
trikdymui imtis priemonių, ribojančių 2 ir 3 
kategorijų fejerverkų naudojimą ir 
pardavimą visai visuomenei.

Or. en
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Pagrindimas

Ši išlyga suteikia valstybėms narėms galimybę riboti 2 ir 3 kategorijų pirotechnikos gaminių 
pateikimą rinką, jei laikoma, kad šie gaminiai kelia pavojų visuomenės saugumui. Siūlomas 
pakeitimas šiek tiek išplečia pasiūlymo ribas ir suteikia valstybėms narėms galimybę taip pat 
riboti pirotechnikos gaminių, kurie kelia per daug triukšmo, naudojami siekiant sutrikdyti 
viešąją tvarką ir kenkti visuomenei, pasiūlą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 63
6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose rodyti 
pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka šios 
direktyvos nuostatų, jei matomas ženklas 
aiškiai rodo, kad gaminiai neatitinka 
reikalavimų ir nebus parduodami tol, kol 
gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo 
įgaliotasis atstovas neužtikrins jų atitikties 
reikalavimams. Tokių renginių metu, 
vadovaujantis valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustatytais 
reikalavimais, būtina imtis tinkamų 
priemonių žmonių saugumui užtikrinti. 

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose rodyti ir 
naudoti pirotechnikos gaminius, kurie 
neatitinka šios direktyvos nuostatų, jei 
matomas ženklas aiškiai rodo, kad gaminiai 
neatitinka reikalavimų ir nebus parduodami 
tol, kol gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo 
įgaliotasis atstovas neužtikrins jų atitikties 
reikalavimams. Tokių renginių metu, 
vadovaujantis valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustatytais 
reikalavimais, būtina imtis tinkamų 
priemonių žmonių saugumui užtikrinti.  

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis vokiško varianto pakeitimas (išbraukiami žodžiai „im Sinne dieser Richtlinie“, kurių 
nėra angliškame variante). Demonstruojant gaminius, kuriuos siekiama parduoti, pagal 6 
straipsnio 3 dalies nuostatas reikia pirkėjui parodyti, kaip jie veikia. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 64
6 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių laisvam 
automobilinių pirotechnikos gaminių, kurie 
neatitinka šios direktyvos nuostatų, 
judėjimui ir naudojimui, jei tie gaminiai yra 

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių laisvam 
pirotechnikos gaminių, kurie neatitinka šios 
direktyvos nuostatų, judėjimui ir 
naudojimui, jei tie gaminiai yra specialiai 
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specialiai pagaminti moksliniams tyrimams, 
technologijų plėtrai ir bandymams, ir 
matomas ženklas aiškiai informuoja apie 
tokį neatitikimą ir apie tai, kad gaminiai nėra 
parduodami.

pagaminti moksliniams tyrimams, 
technologijų plėtrai ir bandymams, ir 
matomas ženklas aiškiai informuoja apie 
tokį neatitikimą ir apie tai, kad gaminiai nėra 
parduodami.

Or. de

Pagrindimas

Tuo atveju, kai pirotechnikos produktai gaminami siekiant atlikti mokslinius tyrimus, plėtoti ir 
išbandyti gaminius, neturėtų būti nereikalingų biurokratinių suvaržymų. Šiuo atveju nebūtina 
atlikti atitikties vertinimo procedūros.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 65
8 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės laiko, kad pirotechnikos 
gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kurie atitinka nacionalinius standartus, 
perkeliančius į nacionalinę teisę 
darniuosius standartus, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame 
leidinyje, atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus.

3. Valstybės narės laiko, kad pirotechnikos 
gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kurie atitinka nacionalinius standartus, 
perkeliančius į nacionalinę teisę Europos 
Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbtus 
suderintus standartus, atitinka 4 straipsnio 
1 dalyje minimus esminius saugos 
reikalavimus. Valstybės narės paskelbia 
nuorodas, kokie nacionaliniai standartai 
perkelia į nacionalinę teisę tuos suderintus 
standartus.

Or. de

Pagrindimas

Šis tekstas atitinka direktyvos 93/15/EEB 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl šio pakeitimo 
turinys turėtų būti atitinkamai suderintas.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 66
8 straipsnio 4 dalis

4. Kai valstybė narė ar Komisija mano, kad 
šiame straipsnyje minimi darnieji standartai 

4. Kai valstybė narė ar Komisija mano, kad 
šiame straipsnyje minimi darnieji standartai 
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nevisiškai atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus, 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
klausimą pateikia svarstyti Direktyva
98/34/EB įsteigtam nuolatiniam komitetui, 
nurodydama priežastis. Komitetas 
nedelsdamas pareiškia savo nuomonę. 
Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, 
Komisija valstybes nares informuoja apie 
standartams ir 2 pastraipoje minimam jų 
skelbimui taikytinas priemones.

nevisiškai atitinka 4 straipsnio 1 dalyje 
minimus esminius saugos reikalavimus, 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
klausimą pateikia svarstyti pagal Direktyvą
98/34/EB įsteigtam nuolatiniam komitetui, 
nurodydama priežastis. Komitetas pareiškia 
savo nuomonę per 6 mėnesius nuo 
kreipimosi datos. Atsižvelgdama į komiteto
nuomonę, Komisija valstybes nares 
informuoja apie standartams ir 2 pastraipoje 
minimam jų skelbimui taikytinas priemones.

Or. de

Pagrindimas

Padėtis, kai Komisija arba valstybė narė bet kuriuo metu gali pateikti svarstyti darniąsias 
normas, nepriimtina pramonei, todėl būtina nustatyti aiškius terminus. Šis tekstas atitinka 
direktyvos 93/15/EEB 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl šio pakeitimo turinys turėtų būti 
atitinkamai suderintas. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 67
9 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

(ba) visapusiškos gaminio kokybės 
užtikrinimo (H modulis) procedūrą, 
minimą II priedo 6a dalyje ir taikomą tik 4 
kategorijos pirotechnikos gaminiams.    

Or. de

Pagrindimas

Būtina atlikti 4 kategorijos pirotechnikos gaminių atitikties vertinimą pagal H modulį, t. y. 
užtikrinti gaminio kokybę. Taigi nebūtina tikrinti gaminio tipo pagal modulį B. Tokiu būdu 
mažinamos išlaidos, nereikalingos administracinės sąnaudos ir biurokratiškumas

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 68
10 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms praneša apie įstaigas, 
kurias jos paskyrė 9 straipsnyje numatytoms 
atitikties įvertinimo procedūroms 
įgyvendinti, taip pat konkrečias toms 
įstaigoms pavestas užduotis bei Komisijos 
joms suteiktus identifikavimo numerius.

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms praneša apie įstaigas, 
kurias jos paskyrė 9 straipsnyje numatytoms 
atitikties įvertinimo procedūroms 
įgyvendinti, taip pat konkrečias toms 
įstaigoms pavestas užduotis bei Komisijos 
joms suteiktus identifikavimo numerius.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 69
10 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Jei valstybė narė atsiima pranešimą, 
atitikties sertifikatas ir atitinkamos įstaigos 
išduoti dokumentai atitikties sertifikatui 
gauti lieka galioti, išskyrus tuos atvejus, kai 
nustatoma, jog kyla tiesioginis pavojus 
sveikatai ir saugai.

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai neturėtų būti verčiami dar kartą atlikti atitikties įvertinimo procedūrą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 70
10 straipsnio 4b dalis (nauja)

4b. Komisija savo tinklalapyje skelbia apie 
atsiimtus pranešimus apie notifikuotąsias 
įstaigas. 

Or. de
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Pagrindimas

Taip bus galima užtikrinti, kad visos susijusios šalys galėtų naudotis aktualios informacijos 
šaltiniu. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 71
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Sėkmingai atlikę atitikties vertinimą pagal 
9 straipsnį, gamintojai atitikties ženklu CE 
pažymi pačius pirotechnikos gaminius, o jei 
tai neįmanoma – prie jų tvirtinamą 
identifikacinę plokštelę arba galiausiai, jei 
pirmųjų dviejų būdų negalima taikyti, jų 
pakuotę taip, kad ženklas būtų matomas, 
lengvai įskaitomas ir neištrinamas. 
Identifikacinė plokštelė turi būti pagaminta 
taip, kad jos nebūtų galima panaudoti antrą
kartą.

1. Sėkmingai atlikę atitikties vertinimą pagal 
9 straipsnį, gamintojai atitikties ženklu CE 
pažymi pačius pirotechnikos gaminius, o jei 
tai neįmanoma – prie jų tvirtinamą 
identifikacinę plokštelę arba jų pakuotę taip, 
kad ženklas būtų matomas, lengvai 
įskaitomas ir neištrinamas. Identifikacinė 
plokštelė turi būti pagaminta taip, kad jos 
nebūtų galima panaudoti dar kartą.

Or. de

Pagrindimas

EN 14035 serijos standartuose įtvirtinta daugiametė praktika parodė, kad mažus gaminius 
geriausia ženklinti ant pakuotės. Panašiai CE ženklą reikėtų nurodyti ant gaminio, 
identifikacinės plokštelės ar pakuotės. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 72
11 straipsnio 2 dalis

2. Gamintojai nežymi pirotechnikos gaminių 
ženklais ar įrašais, kurių prasmę ar formą 
tretieji asmenys gali supainioti su CE 
ženklu. Kitus žymenis ant pirotechnikos 
gaminių galima tvirtinti su sąlyga, kad jie 
netrukdo pastebėti ir perskaityti CE ženklą. 

2. Pirotechnikos gaminiai neženklinami 
ženklais ar įrašais, dėl kurių tretieji asmenys 
gali klaidingai suprasti CE ženklo prasmę ar 
formą. Kitais žymenimis galima ženklinti
pirotechnikos gaminius su sąlyga, kad jie 
netrukdo pastebėti ir perskaityti CE ženklą.

Or. de
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Pagrindimas

Nors ženklinti gaminį jį pateikiant į rinką ir yra gamintojo pareiga, ji turėtų būti apibrėžta 
bendriau, kad būtų galima uždrausti vėliau ženklinti gaminį. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 73
12 straipsnio 1 dalis

1. Gamintojai užtikrina, kad pirotechnikos 
gaminiai būtų tinkamai paženklinti 
etiketėmis, kuriose tekstas rašomas 
oficialiąja(-osiomis) šalies, kurioje gaminiai 
parduodami vartotojui, kalba(-omis).

1. Gamintojai užtikrina, kad pirotechnikos 
gaminiai būtų tinkamai paženklinti 
etiketėmis, kuriose tekstas rašomas 
oficialiąja(-osiomis) šalies, kurioje gaminiai 
parduodami vartotojui, kalba(-omis). Ši 
nuostata netaikoma pirotechnikos 
gaminiams, kurie kaip saugos įtaisai 
įrengiami transporto priemonėse. 

Or. de

Pagrindimas

Žr. pranešėjos pateiktą 6 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 74
12 straipsnio 2 dalis

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo 
ar įgalioto jo atstovo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir tipas, minimalūs amžiaus 
reikalavimai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, gaminio kategorija, naudojimo 
instrukcijos ir, jei reikia, saugus atstumas. 
Etiketėje taip pat nurodoma gaminio 
sudėtyje esančios medžiagos ar medžiagų 
mišinio klasė (skyrius) (1.1–1.6) pagal 
JT/ADR klasifikavimo sistemą ar panaši 
informacija apie keliamą pavojų (masinio 
sprogimo pavojus, išsvaidymo pavojus, 
gaisro pavojus, sprogimo pavojus).

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti
nurodyta bent tokia informacija: CE ženklas,
gamintojo arba importuotojo pavadinimas, 
gaminio pavadinimas ir tipas, minimalūs 
amžiaus reikalavimai, kaip nurodyta 7 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, gaminio kategorija, 
naudojimo instrukcijos ir, jei reikia, saugus
atstumas. 
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Or. de

Pagrindimas

Į skyrius pagal JT rekomendacijas visuomet skirstomos tik supakuotos medžiagos ir gaminiai. 
Jei gaminio sudėtyje yra sprogstamųjų medžiagų, skyriui gali būti priskiriamas tik visas 
supakuotas gaminys. Be to, medžiagos sprogstamosios savybės paprastai skiriasi nuo 
gaminio, kurio sudėtyje šios medžiagos yra, sprogstamųjų savybių. Todėl taip ženklinant 
gaminį būtų teikiama neteisinga informacija.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 75
12 straipsnio 4 dalis

4. Jei ant pirotechnikos gaminio nėra 
pakankamai vietos 2 ir 3 dalyse 
reikalaujamai informacijai nurodyti, tokia 
informacija pateikiama ant pakuotės.

4. Jei ant pirotechnikos gaminio nėra 
pakankamai vietos 2 ir 3 dalyse 
reikalaujamai informacijai nurodyti, tokia 
informacija nurodoma ant smulkiausios 
vartotojui pateikiamos pakuotės.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant vartotojo saugos ženklinama ne siuntos pakuotė, o smulkiausia vartotojui pateikiama 
pakuotė. Jei bus ženklinama siuntos pakuotė, kils pavojus, kad vartotojas ją išmes  
nesusipažinęs su ant jos pateikta informacija. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 76
12 straipsnio 5 dalis

5. 1 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 4 
kategorijos fejerverkams ir kitiems 2 
kategorijos pirotechnikos gaminiams, 
kuriuos gamintojas viešai eksponuoja.

5. 1 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 
pirotechnikos gaminiams, 
eksponuojamiems prekybos mugėse, 
parodose ir reklamos tikslais rengiamuose 
pristatymuose pagal direktyvos 6 straipsnio 
3 dalį arba pagamintiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir 
bandymams pagal direktyvos 6 straipsnio 4 
dalį.

Or. de
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Pagrindimas

Kaip nustatyta direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatose, prekybos mugėse, parodose ir 
reklamos tikslais rengiamuose pristatymuose galima eksponuoti pirotechnikos gaminius, 
kurie neatitinka šios direktyvos nuostatų. 6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad išimtis taikoma 
ir specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams pagamintiems 
gaminiams. Atsižvelgiant į šią galimybę negalima numatyti pareigos ženklinti šiuos gaminius. 

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 77
12a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
Transporto priemonių pramonei skirtų 

pirotechnikos gaminių ženklinimas
1. Ženklinant transporto priemonių 
pramonei skirtus pirotechnikos gaminius 
etiketėje nurodoma bent jau gamintojo ar 
importuotojo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir rūšis.
2. Jei ant transporto priemonių pramonei 
skirto pirotechnikos gaminio neužtenka 
vietos užrašyti 1 dalyje nurodytos 
informacijos, ši informacija nurodoma ant 
gaminio pakuotės.

Or. de

Pagrindimas

Pirotechnikos gaminiai turi būti atitinkamai ženklinami. Iš esmės šiai nuostatai pritariama. 
Tačiau transporto priemonėms skirti pirotechnikos įtaisai kartais yra tokie maži, kad jų 
neįmanoma paženklinti taip, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Transporto priemonių 
pramonei skirtus pirotechnikos įtaisus įrengia tik specialistai. Todėl turėtų pakakti nurodyti 
informaciją prie pirotechnikos gaminio pridedamame saugos duomenų lape (panašiai kaip 
vaistų atveju, kai informacija pateikiama informaciniame lapelyje, o ne ant kiekvieno vaisto 
vieneto). 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 78
12a straipsnis (naujas)
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12a straipsnis
Transporto priemonių pramonei skirtų 

pirotechnikos gaminių ženklinimas
1. Ženklinant transporto priemonių 
pramonei skirtus pirotechnikos gaminius 
etiketėje būtina nurodyti gamintojo arba 
importuotojo pavadinimą, gaminio 
pavadinimą ir rūšį, informaciją, kaip 
saugiai naudoti gaminį, ir CE ženklą. 
2. Jei ant transporto priemonių pramonei 
skirto pirotechnikos gaminio neužtenka 
vietos užrašyti 1 dalyje nurodytą 
informaciją, ši informacija nurodoma ant 
gaminio pakuotės.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pranešėjos pateiktą 6 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 79
13 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės organizuoja ir vykdo 
tinkamą į rinką pateiktų gaminių priežiūrą, 
atsižvelgdamos į CE ženklu pažymėtų 
gaminių atitikties prielaidą.

2. Valstybės narės rengia tinkamą į rinką 
planuojamų pateikti pirotechnikos gaminių 
priežiūrą ir atsižvelgdamos į CE ženklu 
pažymėtų gaminių atitikties prielaidą 
reguliariai tikrina į Bendriją 
importuojamus gaminius ir jų laikymo ir 
gamybos patalpas. 

Or. de

Pagrindimas

Rinkos stebėsena yra itin svarbi priemonė, siekiant užtikrinti vartotojų saugą ir užkirsti kelią 
plagijavimui. Stebėseną reikia atlikti jau prie vidaus rinkos išorės sienų. Per vėlu stebėseną 
vykdyti vartojimo etapu. Tuomet plagiatais jau prekiaujama.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 80
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie stebėseną, atliekamą pagal 2 dalies 
nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pranešėjos pateiktą 13 straipsnio 2 dalies pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 81
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija savo tinklalapyje pagal 3 
dalies nuostatas skelbia reikalavimų 
neatitinkančių ar draudžiamų gaminių 
arba gaminių, kurių pateikimas į rinką 
ribojamas, sąrašą. 

Or. de

Pagrindimas

Jei pirotechnikos gaminių grupės bus laikomos atitinkamomis gaminių rūšimis, bus galima 
sumažinti fejerverkų gamintojų ir importuotojų išlaidas. Tokiu būdu bus galima mažinti 
biurokratinę naštą ir supaprastinti procedūrą. Šios nuostatos naudingos ir todėl, kad visi 
gamintojai informuojami apie galimybę įteikti notifikuotosioms įstaigoms gaminių grupių 
modelius  ir taip sumažinti išlaidas. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 82
16 straipsnio 1 dalis

1. Kai pagal šią direktyvą imamasi 
priemonių

1. Kai pagal šią direktyvą imamasi 
priemonių

(a) uždrausti ar apriboti produkto pateikimą į (a) uždrausti ar apriboti produkto pateikimą į 
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rinką arba rinką arba 

(b) pašalinti produktą iš rinkos, būtina 
tiksliai nurodyti priežastis, kurių pagrindu 
toks sprendimas priimtas. Apie tokias 
priemones nedelsiant pranešama 
suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu 
informuojama apie jai prieinamas teisių 
gynimo priemones pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir 
laiką, per kurį tomis priemonėmis galima 
pasinaudoti.

(b) pašalinti produktą iš rinkos,

būtina tiksliai nurodyti priežastis, kurių 
pagrindu toks sprendimas priimtas. Apie 
tokias priemones nedelsiant pranešama 
suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu 
informuojama apie jai prieinamas teisių 
gynimo priemones pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir 
laiką, per kurį tomis priemonėmis galima 
pasinaudoti.

Or. de

Pagrindimas

Reikia atskirai pagrįsti kiekvieną 1 dalies a ir b punktuose numatytą priemonę. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 83
17 straipsnio 1 pastraipa

Jei reikia, 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka programai įgyvendinti priimamos 
tokios priemonės:

18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
priimamos šios direktyvai įgyvendinti 
reikalingos priemonės:

Or. de

Pagrindimas

Kalbinį pakeitimą reikėtų įtraukti į direktyvos tekstą. 
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 84
20 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 
įsigalioję ne vėliau kaip iki […]1, įgyvendina 
šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per […]1 

priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę.

1 18 mėnesiai nuo šios direktyvos paskelbimo. 1 30 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo.

Or. de

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių skundėsi, kad nustatytas per trumpas įgyvendinimo laikotarpis. 
Valstybėms narėms reikia daugiau laiko notifikuotosioms įstaigoms įsteigti ir direktyvos 
reikalavimams įvykdyti. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 85
20 straipsnio 2 dalis

2. Tas nuostatas jos taiko fejerverkams iki
[…]1 o kitiems pirotechnikos gaminiams –
iki […].

2. Šias nuostatas jos taiko fejerverkams ne 
ilgiau kaip […]1 ir 4 kategorijos 
fejerverkams ir kitiems pirotechnikos 
gaminiams – ne ilgiau […]2.

1 24 mėnesiai nuo šios direktyvos paskelbimo. 1 3 metus nuo šios direktyvos paskelbimo.
2 5 metai nuo šios direktyvos paskelbimo. 2 7 metus nuo šios direktyvos paskelbimo.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės ir gamintojai skundėsi dėl per trumpų įgyvendinimo laikotarpių. 
Gamintojams reikia daugiau laiko prisitaikyti prie pakeistų reikalavimų. Be to, nustačius 
ilgesnį terminą būtų skirta daugiau laiko suderinti iki šiol nesuderintus fejerverkų standartus.
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Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 86
20 straipsnio 2 dalis

2. Tas nuostatas jos taiko fejerverkams iki
[…]1, o kitiems pirotechnikos gaminiams –
iki […]2.

2. Šias nuostatas jos taiko fejerverkams ir
kitiems pirotechnikos gaminiams ne ilgiau
kaip […]1.

1 24 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo.
2 5 metus nuo šios direktyvos paskelbimo. 1 10 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos turėtų suteikti užtektinai laiko išparduoti jau 
sandėliuojamas prekes ir užsakyti naujus gaminius. Sutarus su Europos fejerverkų gamintojų 
asociacija, siūloma nustatyti 10 metų įgyvendinimo laikotarpį. Taip būtų atsižvelgiama į ilgą 
fejerverkų, kurie paprastai gaminami Kinijoje ir į Europą atgabenami laivais, priešgamybinį, 
gamybos ir tiekimo laiką. Nustačius tokį pereinamąjį laikotarpį užtektų laiko ir supirkti 
neparduotus fejerverkus. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 87
II priedo 6a antraštinė dalis (nauja) 

6a. H modulis – kokybės užtikrinimas
1. Šiame modulyje aprašoma procedūra, 
pagal kurią gamintojas, vykdantis 
įsipareigojimus pagal 2 skirsnį, užtikrina ir 
pareiškia, kad atitinkami gaminiai atitinka 
galiojančius direktyvos reikalavimus. 
Gamintojas arba importuotojas privalo 
pažymėti kiekvieną gaminį CE ženklu ir 
parengti rašytinę atitikties deklaraciją. 
Kartu su CE ženklu nurodomas 
notifikuotosios įstaigos, atsakingos už 4 
skirsnyje minėtus patikrinimus, 
identifikavimo numeris. 
2. Gamintojas privalo naudoti patvirtintą 
kokybės užtikrinimo sistemą, apimančią 
projektavimą, gamybą, galutinį produktų 
tikrinimą ir bandymus, kaip nurodyta 3 
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skirsnyje, ir leidžia vykdyti 4 skirsnyje 
numatytą stebėsenos procedūrą.
3. Kokybės sistema

3.1. Notifikuotajai įstaigai gamintojas 
pateikia paraišką įvertinti jo kokybės 
sistemą. 
Paraiška apima: 

- visą svarbią informaciją apie numatomą 
pirotechnikos gaminio kategoriją; 
- kokybės sistemos dokumentus. 

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad 
pirotechnikos gaminiai atitiktų jiems 
taikomus šios direktyvos reikalavimus.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos 
elementai, reikalavimai ir nuostatos turi 
būti metodiškai ir tvarkingai įforminti 
dokumentais parengiant veiklos principus, 
procedūras ir instrukcijas. Šiais kokybės 
sistemos dokumentais užtikrinama, kad 
kokybės principai ir procedūros, pvz., 
kokybės programos, planai, vadovai ir 
kokybės įrašai būtų vienodai aiškinami. 
Juose visų pirma turi būti tinkamai 
aprašyti: 
- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, 
vadovybės pareigos ir įgaliojimai, susiję su 
projektais ir pirotechnikos gaminių kokybe, 
- konstrukcijos techninės specifikacijos, 
įskaitant taikytus standartus, ir, kai nebuvo 
taikomi visi 8 straipsnyje minimi standartai, 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų įvykdyti esminiai direktyvos 
reikalavimai; 
- projekto rezultato kontrolės ir patikros 
metodai, metodai ir sistemingos priemonės, 
taikomos kuriant atitinkamai kategorijai 
priklausančius gaminius; 
- atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir 
kokybės užtikrinimo metodai, taikyti 
metodai ir sistemingos priemonės; 
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- tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami 
prieš pradedant gamybą, gamybos metu ir 
pabaigoje, ir jų atlikimo dažnis; 
- kokybės dokumentai, t. y. patikrinimų 
ataskaitos, bandymų ir kalibravimo 
duomenys, ataskaitos apie atitinkamo 
personalo kvalifikaciją ir t. t.; 
- priemonės, skirtos stebėti, kaip siekiama 
reikalaujamos projekto ir gaminio kokybės 
ir ar efektyviai veikia kokybės užtikrinimo 
sistema.
3.3. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės 
sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.2 punkte 
nurodytus reikalavimus. Ji daro prielaidą, 
kad atitinkamą darnųjį standartą 
taikančios kokybės sistemos atitinka šiuos 
reikalavimus. 
Audito grupėje privalo būti bent vienas 
narys, turintis patirties vertinant atitinkamo 
gaminio technologiją. Įvertinimo procedūra 
apima ir vizitą gamintojo patalpose. 
Apie sprendimą pranešama gamintojui. 
Pranešime pateikiamos tyrimo išvados ir 
pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo. 
3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti su 
patvirtinta kokybės sistema susijusius 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad sistema 
tinkamai ir efektyviai veiktų. 
Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas 
nuolat praneša notifikuotajai įstaigai, kuri 
patvirtino kokybės sistemą, apie visus 
siūlomus kokybės sistemos atnaujinimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus 
pakeitimus ir sprendžia, ar pakeista 
kokybės sistema vis dar atitiks 3.2 punkte 
nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš 
naujo įvertinti.
Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga 
praneša gamintojui. Pranešime pateikiamos 
tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl 
įvertinimo. 
4. EB stebėsena, kurią vykdo notifikuotoji 
įstaiga
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4.1. EB stebėsenos tikslas – užtikrinti, kad 
gamintojas tinkamai vykdytų 
įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta 
kokybės sistema. 
4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai 
įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, 
bandymų ar sandėliavimo patalpas ir jas 
patikrinti ir suteikia visą būtiną 
informaciją, svarbiausia: 
- kokybės sistemos dokumentus; 

- kokybės sistemoje projektavimui 
numatytus kokybės įrašus, pvz., analizių, 
skaičiavimų, bandymų ir kt. rezultatus; 
- kokybės sistemoje gamybai numatytas 
kokybės įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitas, 
bandymų ir kalibravimo duomenis, 
ataskaitas apie atitinkamo personalo 
kvalifikaciją ir t. t.
4.3. Notifikuotoji įstaiga periodiškai atlieka 
auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas 
prižiūri ir taiko kokybės sistemą, ir audito 
ataskaitą pateikia gamintojui. 
4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš 
anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. 
Atvykusi notifikuotoji įstaiga gali patikrinti 
arba įpareigoti patikrinti, ar kokybės 
sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji 
įstaiga pateikia gamintojui savo 
apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo 
atliktas patikrinimas, šio patikrinimo 
protokolą. 
5. Gamintojas užtikrina, kad mažiausiai 10 
metų po paskutinės gaminio pagaminimo 
datos šalies valdžios institucijoms galėtų 
pateikti: 
- 3.1 punkto antroje įtraukoje nurodytus 
dokumentus; 
- informaciją apie 3.4 punkto antroje 
pastraipoje nurodytus pakeitimus; 
- notifikuotosios įstaigos sprendimus ir 
ataskaitas, nurodytas 3.4 punkto 
paskutinėje pastraipoje ir 4.3 ir 4.4 
punktuose. 
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6. Notifikuotosios įstaigos suteikia kitoms 
notifikuotosioms įstaigoms reikiamą 
informaciją apie išduotus arba atšauktus 
kokybės sistemos patvirtinimus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pranešėjos pateiktą 9 straipsnio 1a dalies 4 a įtraukos pagrindimą. 
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