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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 1

(1) Przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne obowiązujące w Państwach
Członkowskich w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu i używania
artykułów pirotechnicznych różnią się, w 
szczególności w odniesieniu do cech 
związanych z bezpieczeństwem i 
działaniem.

(1) Przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne obowiązujące w państwach 
członkowskich w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu (skreślenie)
artykułów pirotechnicznych różnią się, w 
szczególności w odniesieniu do cech 
związanych z bezpieczeństwem i 
działaniem.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższa zmiana odnosi się do całego tekstu dyrektywy. Niemieckie słowo „wyrób” obejmuje 
zarówno materiały jak i artykuły. Niniejsza dyrektywa zajmuje się jednak jedynie artykułami 
pirotechnicznymi, ponieważ materiały wybuchowe ujęte już zostały w dyrektywie 93/15/EWG. 
Prawidłowe tłumaczenie słowa „article“ brzmiałoby zatem artykuł.
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Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 5

(5) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokich poziomów ochrony, artykuły 
pirotechniczne należy sklasyfikować 
zgodnie z rodzajem zastosowania, 
przeznaczeniem lub poziomem zagrożenia.

(5) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokich poziomów ochrony, artykuły 
pirotechniczne należy sklasyfikować 
zgodnie z rodzajem zastosowania, 
przeznaczeniem lub poziomem zagrożenia, 
w tym poziomem hałasu.

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 5 b (nowy)

(5b) Z uwagi na obchodzone w państwach 
członkowskich uroczystości religijne, 
kulturalne i tradycyjne święta, producenci 
artykułów pirotechnicznych, którzy 
posiadają jednocześnie zezwolenie na ich 
używanie, mogą produkować i używać 
artykuły pirotechniczne na użytek własny 
na terenie tego państwa.

Or. de

Uzasadnienie

Na Malcie produkowane są ręcznie artykuły pirotechniczne wykorzystywane w ramach 
działalności gospodarczej podczas obchodów świąt religijnych. Producenci obawiają się, że 
procedury uzyskania zaświadczenia zgodności będą wiązały się z wysokimi kosztami i że z 
tego względu produkcja ta w dłuższej perspektywie czasu okaże się niemożliwa. Jedynie
producent, jednocześnie upoważniony do odpalania artykułów pirotechnicznych, może je 
również używać. Aczkolwiek należy zapobiec uchylaniu się od stosowania w Europie 
jednolitych procedur atestacyjnych. 
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia 
nierozerwalnie związane z używaniem 
artykułów pirotechnicznych, właściwym jest 
ustalenie ograniczeń wiekowych związanych 
ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i 
korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by 
ich etykieta zawierała wystarczające i 
odpowiednie informacje na temat 
bezpiecznego stosowania, w celu ochrony 
ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
środowiska. Należy zastrzec, by określone 
artykuły pirotechniczne były udostępniane 
wyłącznie upoważnionym specjalistom 
dysponującym odpowiednią wiedzą, 
kwalifikacjami i doświadczeniem. 

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia 
nierozerwalnie związane z używaniem 
artykułów pirotechnicznych, właściwym jest 
ustalenie ograniczeń wiekowych związanych 
ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i 
korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by 
ich etykieta zawierała wystarczające i 
odpowiednie informacje na temat 
bezpiecznego stosowania, w celu ochrony 
ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
środowiska. Należy zastrzec, by określone 
artykuły pirotechniczne były udostępniane 
wyłącznie upoważnionym specjalistom 
dysponującym odpowiednią wiedzą, 
kwalifikacjami i doświadczeniem. 
W przypadku wymogów dotyczących 
etykietowania artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych dla sektora 
samochodowego należy uwzględnić 
obowiązującą praktykę oraz fakt, że 
poddostawcy dla przemysłu 
motoryzacyjnego sprzedają te artykuły 
wyłącznie odbiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne w ramach przemysłu poddostawczego dla przemysłu samochodowego 
sprzedawane są użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą (producenci 
samochodów i ich autoryzowane warsztaty samochodowe). Do dostaw załącza się zgodnie z 
dyrektywą 91/155/EWG kartę charakterystyki bezpieczeństwa, która zawiera informacje 
wymagane na mocy art. 12 wniosku Komisji oraz pozostałe dane. Z tego względu nie ma 
potrzeby powtórnego zamieszczania tych danych na artykułach lub ich opakowaniu.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 12

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny (12) Europejski Komitet Normalizacyjny 
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(CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) oraz 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, 
przyjmują i zmieniają zharmonizowane 
normy europejskie. Organy te uznaje się za 
właściwe do przyjmowania 
zharmonizowanych norm, sporządzanych 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie 
współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz 
zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych.

(CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) oraz 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, 
przyjmują i zmieniają zharmonizowane 
normy europejskie. Organy te uznaje się za 
właściwe do przyjmowania 
zharmonizowanych norm, sporządzanych 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie 
współpracy pomiędzy nimi a Komisją oraz 
zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych. 
W odniesieniu do artykułów 
pirotechnicznych dla sektora 
samochodowego należy poprzez 
przestrzeganie stosownych 
międzynarodowych norm ISO uwzględnić 
ogólnoświatowe ukierunkowanie 
europejskiego przemysłu poddostawczego.

Or. de

Uzasadnienie

Europejski przemysł poddostawczy dla przemysłu samochodowego sprzedaje swoje produkty 
na całym świecie. Przestrzeganie międzynarodowych norm ISO służy tu zabezpieczeniu 
konkurencyjności. Badania, przyjęte wśród poddostawców sektora motoryzacyjnego w 
ramach międzynarodowych warunków dostaw, nie będą powtarzane. Powyższa praktyka 
odpowiada również zaleceniom zespołu High Level Group CARS XXI.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Grupy artykułów pirotechnicznych, 
równorzędnych pod względem budowy, 
działania lub zachowania, ale różniące się 
na przykład kolorem powinny być 
klasyfikowane przez jednostki notyfikowane 
jako rodziny produktów w przypadku, gdy 
są wystarczająco porównywalne.
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Or. de

Uzasadnienie

Uznanie grup artykułów pirotechnicznych za rodzinę produktów może prowadzić do 
obniżenia kosztów ponoszonych przez producentów i importerów fajerwerków. Może 
przyczynić się to do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedury. Zaletą tego przepisu 
jest także to, że zwraca on uwagę producentów na możliwość zgłaszania grup typów 
artykułów do jednostek notyfikowanych i w ten sposób minimalizowania kosztów.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 47
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 2

- artykułów wchodzących w zakres 
dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia
20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia 
statków.

skreślone

1 Dz.U. L 46 z 17.02.1997, str. 25.

Or. de

Uzasadnienie

W innych dyrektywach i rozporządzeniach nie ma przepisów bezpieczeństwa technicznego 
odnoszących się do artykułów pirotechnicznych wykorzystywanych na potrzeby wyposażenia 
statków i statków powietrznych. Istnieje jedynie Międzynarodowa Konwencja o 
bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS). Oznacza to, że na szczeblu europejskim nie określa 
się stopnia zagrożenia, a tym samym nie szereguje według kategorii. Niejasnym pozostaje 
więc, czy do ich użytkowania konieczny jest specjalista dysponujący odpowiednią wiedzą. W 
wyniku braku takich środków bezpieczeństwa państwa członkowskie musiały do tej pory 
ustanawiać krajowe przepisy.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 48
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 3

- artykułów pirotechnicznych 
przeznaczonych do wykorzystania w 
samolotach;

skreślone
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Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie autorki do art. 1 ust. 4 tiret drugie.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 49
Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6

- amunicji, tzn. pocisków i materiałów 
pędnych wykorzystywanych w broni 
ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach 
broni palnej.

- amunicji, tzn. pocisków i ładunków 
miotających w broni ręcznej, artyleryjskiej i 
innych rodzajach broni palnej.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „mała broń” jest różnie definiowane w umowach międzynarodowych. W celu 
lepszego rozróżnienia należy stosować pojęcie „broń ręczna”.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 50
Artykuł 2 ustęp 1

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy 
artykuł zawierający substancje bądź 
mieszanki substancji stworzonych w celu 
wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, 
gazu bądź dymu, bądź też kombinacji 
takich efektów w drodze 
samopodtrzymującej, egzotermicznej 
reakcji chemicznej, zarówno do celów 
rozrywkowych jak i innych.

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy 
artykuł zawierający substancje wybuchowe
bądź mieszanki substancji wybuchowych 
stworzonych w celu wygenerowania ciepła, 
światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też 
kombinacji takich efektów w drodze 
samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji 
chemicznej, zarówno do celów 
rozrywkowych jak i innych.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne zawierają substancje wybuchowe bądź mieszanki substancji 
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wybuchowych w rozumieniu dyrektywy 92/69/EWG (metoda badawcza A14).

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 51
Artykuł 2 ustęp 2

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza 
pierwsze udostępnienie na rynku 
wspólnotowym określonego produktu 
przeznaczonego do użytku docelowego, 
odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego 
dystrybucji i/lub wykorzystania.

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza 
pierwsze udostępnienie na rynku 
wspólnotowym określonego produktu 
(skreślenie), odpłatne lub nieodpłatne, w 
celu jego dystrybucji i/lub wykorzystania. 
Nie uznaje się fajerwerków za 
wprowadzone do obrotu, jeżeli są 
produkowane na użytek własny i używane 
na terytorium tego samego państwa przez 
producentów upoważnionych równocześnie 
do ich używania.

Or. xm

Uzasadnienie

Dotyczy wyłącznie wersji angielskiej. „Intended for end use“ należy skreślić, ponieważ np. w 
przemyśle poddostawczym dla przemysłu motoryzacyjnego artykuły pirotechniczne, takie jak 
poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, są jeszcze zabudowywane. 

Na Malcie produkowane są ręcznie artykuły pirotechniczne wykorzystywane w ramach 
działalności gospodarczej podczas obchodów świąt religijnych. Producenci obawiają się, że 
procedury uzyskania zaświadczenia zgodności będą wiązały się z wysokimi kosztami i że w 
dłuższej perspektywie produkcja okaże się niemożliwa. Jedynie producent, upoważniony do 
odpalania artykułów pirotechnicznych, może je również stosować. Aczkolwiek należy 
zapobiec uchylaniu się od stosowania w Europie jednolitych procedur atestacyjnych.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 52
Artykuł 2 ustęp 4

4. „Artykuł pirotechniczny samochodowy” 
oznacza artykuły zawierające substancje 
pirotechniczne wykorzystywane do 
uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub 
innych urządzeń w pojazdach silnikowych.

4. „Artykuł pirotechniczny samochodowy” 
oznacza elementy urządzeń bezpieczeństwa 
w pojazdach zawierające substancje 
pirotechniczne wykorzystywane do 
uruchamiania tych lub innych urządzeń;
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Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie treści oraz zmiana określenia „pojazd mechaniczny” na „pojazd”, ponieważ 
artykuły pirotechniczne mogą być stosowane nie tylko w pojazdach mechanicznych.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 53
Artykuł 2 ustęp 6

6. „Upoważniony przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną mającą 
siedzibę na terytorium Wspólnoty, która 
otrzymała pisemne upoważnienie od 
producenta do działania w jego imieniu w 
odniesieniu do odpowiedzialności tego 
ostatniego zgodnie z niniejszą dyrektywą.

6. „Importer” oznacza (skreślenie) osobę 
fizyczną lub prawną mającą siedzibę na 
terytorium Wspólnoty, która po raz pierwszy 
wprowadza na rynek Wspólnoty artykuł 
wyprodukowany w państwie trzecim.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższa zmiana odnosi się do całego tekstu dyrektywy. Użycie określenia „importer” ma na 
celu zagwarantowanie powstania „centralnego” punktu kontaktowego, aby w przypadku 
spraw dotyczących odpowiedzialności można było ustalić konkretnego importera w UE. Jeżeli 
producent mający siedzibę poza Wspólnotą nie wywiąże się z obowiązku wyznaczenia 
pełnomocnika, organy nadzorujące rynek nie mają na terenie UE „centralnego” punktu 
kontaktowego. 

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 54
Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1

1. Artykuły pirotechniczne objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy podlegają 
klasyfikacji przez producenta zgodnie z 
rodzajem ich wykorzystania, 
przeznaczeniem i poziomem zagrożenia. 
Jednostki notyfikowane potwierdzają 
klasyfikację w ramach procedur oceny 

1. Artykuły pirotechniczne objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji 
przez producenta zgodnie z rodzajem ich 
wykorzystania, przeznaczeniem i poziomem 
zagrożenia, w tym poziomem hałasu. Jednostki 
notyfikowane potwierdzają klasyfikację w 
ramach procedur oceny zgodności zgodnie z 
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zgodności zgodnie z art. 9. art. 9.

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 55
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 1

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku 
na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki 
przeznaczone do użytku w budynkach 
mieszkalnych;

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku 
na ograniczonych obszarach, w tym 
fajerwerki przeznaczone do użytku w 
budynkach mieszkalnych; 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa powinna zostać włączona do tekstu dyrektywy. W Kategorii 1 określenie 
„confined area” powinno zostać przetłumaczone jako „ograniczony obszar”.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 56
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 1

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku 
na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki 
przeznaczone do użytku w budynkach 
mieszkalnych;

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim 
stopniu zagrożenia i nieznacznym poziomie 
hałasu przeznaczone do użytku na 
zamkniętych obszarach, w tym fajerwerki 
przeznaczone do użytku w budynkach 
mieszkalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 57
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 2

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
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zewnątrz na obszarach zamkniętych; zewnątrz na ograniczonych obszarach;

Or. de

Justification

Poprawka językowa powinna zostać włączona do tekstu dyrektywy. W Kategorii 2 określenie 
„confined area” powinno zostać przetłumaczone jako „ograniczony obszar”.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 58
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 2

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
zewnątrz na obszarach zamkniętych;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu 
zagrożenia i niskim poziomie hałasu
przeznaczone do użytku na zewnątrz na 
zamkniętych obszarach;

Or. en

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 59
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 3

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
zewnątrz na dużych otwartych 
przestrzeniach;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do użytku na 
zewnątrz na dużych otwartych 
przestrzeniach; 

Poziom hałasu takich fajerwerków nie 
może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia;

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Poprawka 60
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 4

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do obsługi 
wyłącznie przez osoby o wiedzy 
specjalistycznej, zwane popularnie 
„fajerwerkami do zastosowań 

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu 
zagrożenia przeznaczone do obsługi 
wyłącznie przez osoby o wiedzy 
specjalistycznej, zwane popularnie 
„fajerwerkami do zastosowań 
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profesjonalnych”. profesjonalnych”. Poziom hałasu takich 
fajerwerków nie może być szkodliwy dla 
ludzkiego zdrowia;

Or. en

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 61
Artykuł 3 ustęp 1 litera a) akapit 1 a (nowy)

Łączone fajerwerki należy klasyfikować 
według stopnia zagrożenia jednego 
fajerwerku.

Or. de

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 62
Artykuł 6 ustęp 2

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają Państwom Członkowskim
przyjęcia środków uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
służących ograniczeniu korzystania z i/lub 
sprzedaży ludności fajerwerków kategorii 2 
i 3.

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim
przyjęcia środków uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
potrzebą zmniejszania hałasu lub 
uciążliwości, służących ograniczeniu 
korzystania z i/lub sprzedaży ludności 
fajerwerków kategorii 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis niniejszy umożliwia państwom członkowskim ograniczenie wprowadzania na rynek 
fajerwerków kategorii 2 i 3, uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 
Proponowana poprawka idzie nieco dalej, dając państwom członkowskim możliwość 
ograniczenia podaży fajerwerków nadmiernie hałaśliwych lub których użycie jest uciążliwe 
dla otoczenia albo stanowi zachowanie antyspołeczne.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 63
Artykuł 6 ustęp 3

3. Podczas targów, wystaw i pokazów w 
celach handlowych, Państwa Członkowskie
zobowiązują się nie utrudniać pokazu 
artykułów pirotechnicznych niezgodnych z 
przepisami niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że widoczny znak wyraźnie 
wskazuje ich niezgodność i niedostępność 
do sprzedaży do momentu zapewnienia 
zgodności przez producenta bądź jego 
upoważnionego przedstawiciela z siedzibą 
na terytorium Wspólnoty. Podczas tego 
rodzaju imprez należy stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
właściwe władze zainteresowanego Państwa 
Członkowskiego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób.

3. Podczas targów, wystaw i pokazów w 
celach handlowych, państwa członkowskie
zobowiązują się nie utrudniać pokazu i 
stosowania artykułów pirotechnicznych 
niezgodnych z przepisami niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny 
znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i 
niedostępność do sprzedaży do momentu 
zapewnienia zgodności przez producenta 
bądź jego upoważnionego przedstawiciela z 
siedzibą na terytorium Wspólnoty. Podczas 
tego rodzaju imprez należy stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
właściwe władze zainteresowanego państwa 
członkowskiego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa powinna zostać włączona do tekstu dyrektywy. W pierwszym zdaniu 
trzeciego akapitu należy skreślić słowa „w rozumieniu niniejszej dyrektywy”, ponieważ nie 
ma ich w wersji angielskiej. Musi istnieć możliwość stosowania fajerwerków podczas 
pokazów w celach handlowych zgodnie z wymienionymi warunkami stosownie do art. 6 ust. 3, 
aby nabywca mógł zapoznać się z sposobem ich użycia.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 64
Artykuł 6 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie zobowiązują się 
nie utrudniać swobodnego przepływu i 
wykorzystania artykułów pirotechnicznych 
samochodowych wytworzonych dla celów 
badań, rozwoju i prób, niezgodnych z 
przepisami niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że widoczny znak wyraźnie 

4. Państwa członkowskie zobowiązują się nie 
utrudniać swobodnego przepływu i 
wykorzystania artykułów pirotechnicznych 
(skreślenie) wytworzonych dla celów badań, 
rozwoju i prób, niezgodnych z przepisami 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że 
widoczny znak wyraźnie wskazuje ich 
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wskazuje ich niezgodność i niedostępność 
do sprzedaży.

niezgodność i niedostępność do sprzedaży.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku artykułów pirotechnicznych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób 
niepotrzebne są biurokratyczne przeszkody. Nie należy zatem przeprowadzać procedury 
uzyskania zaświadczenia zgodności.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 65
Artykuł 8 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie uznają artykuły 
pirotechniczne objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy, które są zgodne z odpowiednimi 
zharmonizowanymi normami, do których 
odesłania opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z 
zasadniczymi wymaganiami 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 
ust. 1.

3. Państwa członkowskie wychodzą z 
założenia, że artykuły pirotechniczne objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy spełniają 
zasadnicze wymogi bezpiecznej 
eksploatacji, o których mowa w art. 4 ust. 1, 
jeśli są zgodne z odpowiednimi normami 
krajowymi dokonującymi transpozycji 
norm zharmonizowanych, których numery 
referencyjne opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie publikują numery 
referencyjne norm krajowych 
dokonujących transpozycji norm 
zharmonizowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Tekst ten jest zgodny z art. 4 ust. 1 dyrektywy 93/15/EWG i powinien zostać do niej 
dopasowany.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 66
Artykuł 8 ustęp 4

4. W przypadku uznania przez Państwo 4. W przypadku uznania przez państwo 
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Członkowskie bądź Komisję, iż normy 
zharmonizowane, o których mowa w 
niniejszym artykule, nie spełniają w pełni 
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub 
zainteresowane Państwo Członkowskie
przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi 
ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, 
podając powody. Komitet niezwłocznie
wydaje opinię. W świetle opinii Komitetu 
Komisja powiadamia Państwa Członkowskie 
o środkach, które należy przyjąć w 
odniesieniu do norm zharmonizowanych 
oraz publikacji, o której mowa w ust. 2.

członkowskie bądź Komisję, iż normy 
zharmonizowane, o których mowa w 
niniejszym artykule, nie spełniają w pełni 
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub 
zainteresowane państwo członkowskie
przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi 
ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, 
podając powody. Komitet w ciągu 6 
miesięcy od odwołania się do niego wydaje 
opinię. Po otrzymaniu opinii Komitetu 
Komisja powiadamia państwa członkowskie
o środkach, jakie należy podjąć w 
odniesieniu do norm zharmonizowanych 
oraz o ich publikacji, zgodnie z ust. 2. 

Or. de

Uzasadnienie

Dla przemysłu, dla którego działalności niezbędne są bezpieczne ramy czasowe, nie do 
przyjęcia jest sytuacja, w której w dowolnym czasie Komisja lub państwo członkowskie 
mogłyby zakwestionować zharmonizowaną normę. Art. 8 ust. 4 zdanie drugie odpowiada art. 
5 dyrektywy 93/15/EWG i powinien zostać do niej dopasowany.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 67
Artykuł 9 ustęp 1 litera ba (nowa)

(ba) procedurę pełnego zapewnienia jakości 
produktu (moduł H) określoną w 
załączniku II pkt 6a, wyłącznie w 
odniesieniu do fajerwerków kategorii 4.

Or. de

Uzasadnienie

Dla fajerwerków kategorii 4 wymagane jest poświadczenie zgodności zgodnie z modułem H, 
w którym zawarte jest zapewnienie jakości produktu. Sprawdzenie warunków produkcji 
zgodnie z modułem B nie jest zatem wymagane. W wyniku tego obniża się koszty oraz 
ogranicza niepotrzebne nakłady administracyjne, co przyczynia się do zmniejszenia 
biurokracji. 
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 68
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie notyfikują 
Komisji i innym Państwom Członkowskim 
wyznaczone przez siebie jednostki, które 
będą przeprowadzać procedury oceny 
zgodności, o których mowa w art. 9, jak 
również wyznaczone im szczególne zadania, 
a także nadane im wcześniej przez Komisję 
numery identyfikacyjne.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. de

Uzasadnienie

(nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 69
Artykuł 10 ustęp 4 a (nowy)

4a. W przypadku cofnięcia notyfikacji 
jednostki notyfikowanej, zaświadczenia 
zgodności oraz dokumenty do wydania 
zaświadczenia zgodności wystawione przez 
tę jednostkę zachowują ważność, za 
wyjątkiem przypadków, gdy stwierdzono 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci nie mogą być zmuszani do ponownego przechodzenia procedury uzyskania 
zaświadczenia zgodności.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 70
Artykuł 10 ustęp 4 b (nowy)
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4b. Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej informacje o cofnięciu 
notyfikacji jednostki notyfikowanej.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki temu wszystkim zainteresowanym zostanie zapewniony dostęp do aktualnego źródła 
informacji.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 71
Artykuł 11 ustęp 1 akapit 1

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny 
zgodności zgodnie z art. 9, producenci 
umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, 
by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na 
samych artykułach pirotechnicznych lub, 
jeżeli nie jest to możliwe, na 
przymocowanej do nich tabliczce 
znamionowej albo w ostateczności, jeśli 
dwóch pierwszych metod nie można 
zastosować, na opakowaniu. Tabliczka 
znamionowa musi być tak zaprojektowana, 
aby uniemożliwić jej ponowne użycie.

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny 
zgodności zgodnie z art. 9, producenci 
umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, 
by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na 
samych artykułach pirotechnicznych lub, 
jeżeli nie jest to możliwe, na 
przymocowanej do nich tabliczce 
znamionowej albo (skreślenie) na 
opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi 
być tak zaprojektowana, aby uniemożliwić 
jej ponowne użycie.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z długoletnią praktyka, ujętą w normie EN 14035, umieszczanie oznakowania na 
opakowaniu w przypadku małych przedmiotów sprawdziło się. Analogicznie należałoby 
stosować oznakowanie CE na przedmiocie, tabliczce znamionowej lub na opakowaniu.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 72
Artykuł 11 ustęp 2

2. Producentom nie wolno umieszczać na 
artykułach pirotechnicznych jakichkolwiek 
znaków lub napisów, których znaczenie i 

2. Znaki lub napisy, których znaczenie i 
formę osoby trzecie mogłyby mylić z 
oznakowaniem CE, nie mogą być 
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formę osoby trzecie mogłyby mylić z 
oznakowaniem CE. Wszelkie inne znaki 
można umieszczać na artykułach 
pirotechnicznych pod warunkiem, że nie 
pogorszy to widoczności i czytelności 
oznakowania CE. 

umieszczane na artykułach 
pirotechnicznych. Wszelkie inne znaki 
można umieszczać na artykułach 
pirotechnicznych pod warunkiem, że nie 
pogorszy to widoczności i czytelności 
oznakowania CE.

Or. de

Uzasadnienie

Nawet jeśli obowiązek nakładany jest na producenta w związku z wprowadzeniem do obrotu, 
należałoby ująć to w sposób bardziej ogólny, aby zakazem objąć także późniejsze 
oznakowania.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 73
Artykuł 12 ustęp 1

1. Producenci zapewniają, by artykuły 
pirotechniczne posiadały odpowiednie 
etykiety w języku(-ach) urzędowym(-ych) 
kraju, w którym artykuł sprzedaje się 
konsumentowi.

1. Producenci zapewniają, by artykuły 
pirotechniczne posiadały odpowiednie 
etykiety w języku(-ach) urzędowym(-ych) 
kraju, w którym artykuł sprzedaje się 
konsumentowi. Wyłączone z tego są 
artykuły pirotechniczne wbudowane w 
pojazdach jako urządzenia służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie autorki do punktu uzasadnienia 6.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 74
Artykuł 12 ustęp 2

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego 
powinna określać przynajmniej nazwę 
producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, nazwę i typ artykułu, 

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego 
powinna określać przynajmniej 
oznakowanie CE, nazwę producenta lub 
importera, nazwę i typ artykułu, minimalne 
wymagania wiekowe zgodnie z określeniem 
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minimalne wymagania wiekowe zgodnie z 
określeniem w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią 
kategorię i instrukcję obsługi oraz, w 
stosownych przypadkach, bezpieczną 
odległość. Etykieta powinna również 
zawierać odesłanie do klasy/podklasy (1.1-
1.6) substancji bądź mieszanki substancji
zawartych w artykule zgodnie ze 
schematem klasyfikacji ONZ/ADR, bądź 
podawać porównywalne informacje na 
temat zagrożenia (zagrożenie masowym 
wybuchem, zagrożenie rozrzutem, 
zagrożenie podmuchem spowodowanym 
wybuchem, zagrożenie pożarem).

w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią kategorię i 
instrukcję obsługi oraz, w stosownych 
przypadkach, bezpieczną odległość. 
(skreślenie)

Or. de

Uzasadnienie

Według zaleceń ONZ przypisanie do określonej podklasy następuje zawsze dla materiału w 
opakowaniu lub dla przedmiotu. Jeśli materiał wybuchowy zawarty jest w artykule, 
przypisanie tego artykułu do danej podklasy jest możliwe tylko dla artykułu w opakowaniu. Z 
reguły właściwości wybuchowe materiału różnią się od właściwości wybuchowych 
przedmiotu, w którym ten materiał jest zawarty, dlatego też takie oznakowanie 
wprowadzałoby w błąd.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 75
Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeśli na artykule pirotechnicznym nie ma 
wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić 
etykietę wymaganą w ust. 2 i 3, informacje 
te należy umieścić na opakowaniu.

4. Jeśli na artykule pirotechnicznym nie ma 
wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić 
etykietę wymaganą w ust. 2 i 3, informacje 
te należy umieścić na najmniejszej 
jednostce opakowania oferowanej 
użytkownikowi.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić ochronę użytkownika, oznakowanie należy umieszczać nie na opakowaniu 
zbiorczym, ale na najmniejszej jednostce opakowania oferowanej użytkownikowi. 
W przypadku umieszczenia opisu na opakowaniu zbiorczym istnieje ryzyko, że zostanie ono 
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usunięte, zanim użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z treścią oznakowania. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 76
Artykuł 12 ustęp 5

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają 
zastosowania do fajerwerków kategorii 4 
oraz pozostałych artykułów 
pirotechnicznych kategorii 2, wystawianych 
publicznie przez producenta.

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają 
zastosowania do artykułów 
pirotechnicznych używanych podczas 
targów, wystaw i pokazów w celach 
handlowych zgodnie z art. 6 ust. 3 
dyrektywy oraz do artykułów 
pirotechnicznych wytworzonych dla celów 
badań, rozwoju i prób zgodnie z art. 6 ust. 4 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych 
można używać artykułów pirotechnicznych niezgodnych z dyrektywą. Podobnie w art. 6 ust. 4 
uczyniono wyjątek dla artykułów pirotechnicznych wyprodukowanych dla celów badań, 
rozwoju i prób. Aby zapewnić tę możliwość, artykuły te nie powinny również podlegać 
obowiązkowi oznakowania.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 77
Artykuł 12 a (nowy)

Artykuł 12a

Etykietowanie artykułów pirotechnicznych 
dla sektora motoryzacyjnego

1. Etykieta artykułów pirotechnicznych dla 
sektora motoryzacyjnego powinna określać 
przynajmniej nazwę producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela oraz nazwę 
i typ artykułu.
2. W przypadku, gdy na danym artykule nie 
ma wystarczająco dużo miejsca, aby 
zamieścić oznaczenia określone w ust. 1, 
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wymagane informacje należy przedstawić 
na opakowaniu tego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne muszą być właściwie oznakowane. Jest to zasadniczo akceptowane. 
Jednak produkty pirotechniczne wbudowane w pojazdach silnikowych są w niektórych 
przypadkach tak małe, że niemożliwe jest ich oznakowanie w sposób przewidziany w 
dyrektywie. Artykuły pirotechniczne przeznaczone do pojazdów silnikowych montowane są 
wyłącznie przez przeszkolonych fachowców. Deklaracja na karcie bezpieczeństwa dołączonej 
do artykułu pirotechnicznego powinna zatem wystarczyć (podobnie jak w przypadku 
informacji dotyczącej stosowania leku, którą umieszcza się w opakowaniu, a nie drukuje na 
poszczególnych lekach).

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 78
Artykuł 12 a (nowy)

Artykuł 12a
Etykietowanie artykułów pirotechnicznych 

dla sektora motoryzacyjnego
1. Etykieta artykułów pirotechnicznych dla 
sektora motoryzacyjnego powinna określać 
nazwę producenta lub importera oraz 
nazwę i typ artykułu, zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa oraz oznaczenie CE.
2. W przypadku, gdy na danym artykule nie 
ma wystarczająco dużo miejsca, aby 
zamieścić oznaczenia określone w ust. 1, 
wymagane informacje należy przedstawić 
na opakowaniu tego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie autorki do punktu uzasadnienia 6.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 79
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie organizują i 
przeprowadzają odpowiedni nadzór 
wyrobów wprowadzonych do obrotu, biorąc 
odpowiednio pod uwagę założenia 
zgodności wyrobów noszących oznakowanie 
CE. 

2. Państwa członkowskie organizują 
odpowiedni nadzór artykułów 
pirotechnicznych wprowadzanych do obrotu 
i biorąc pod uwagę założenia zgodności 
artykułów noszących oznakowanie CE, 
regularnie przeprowadzają kontrole w 
momencie ich wprowadzania na teren 
Wspólnoty, a także w miejscach 
magazynowania i produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Kontrola rynku jest bardzo ważnym instrumentem, który zapewnia bezpieczeństwo 
użytkownikom oraz zapobiega wprowadzaniu podróbek. Najlepiej dokonywać jej na 
zewnętrznych granicach rynku wewnętrznego. Kontrola podczas użytkowania jest spóźniona, 
ponieważ wtedy podróbki znajdują się już w sprzedaży.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 80
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o organizacji nadzoru zgodnie z 
ust. 2. 

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie autorki do art. 13 ust. 2.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 81
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. Zgodnie z art. 3 Komisja publikuje na 
swojej stronie internetowej listę produktów, 
którym odebrano świadectwo zgodności, 
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które są zakazane lub których dopuszczenie 
do obrotu zostało ograniczone.

Or. de

Uzasadnienie

Uznanie grup artykułów pirotechnicznych za rodzinę produktów może prowadzić do 
obniżenia kosztów ponoszonych przez producentów i importerów fajerwerków. Może 
przyczynić się do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedury. Zaletę tego przepisu 
stanowi także to, że zwraca uwagę wszystkich producentów na możliwość zgłaszania typów 
artykułów do jednostek notyfikowanych i w ten sposób minimalizowania kosztów.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 82
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wszelkie środki przyjmowane zgodnie z 
niniejszą dyrektywą

1. Wszelkie środki przyjmowane zgodnie z 
niniejszą dyrektywą

a) w celu zakazu lub ograniczenia 
wprowadzenia wyrobu do obrotu; lub

a) w celu zakazu lub ograniczenia 
wprowadzenia wyrobu do obrotu; lub

b) w celu wycofania wyrobu z obrotu, 
podają dokładne powody, na których są 
oparte. Informacje o takich środkach są 
niezwłocznie przekazywane zainteresowanej 
stronie, która jest jednocześnie 
powiadamiana o środkach prawnych, które 
ma do dyspozycji zgodnie z prawem 
krajowym obowiązującym w 
zainteresowanym Państwie Członkowskim, 
oraz o ograniczeniach czasowych, którym 
podlegają takie środki.

b) w celu wycofania wyrobu z obrotu

podają dokładne powody, na których są 
oparte. Informacje o takich środkach są 
niezwłocznie przekazywane zainteresowanej 
stronie, która jest jednocześnie 
powiadamiana o środkach prawnych, które 
ma do dyspozycji zgodnie z prawem 
krajowym obowiązującym w 
zainteresowanym państwie członkowskim, 
oraz o ograniczeniach czasowych, którym 
podlegają takie środki.
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Or. de

(Uwaga dla tłumaczy) Poprawka techniczna, tekst nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Poprawka stanowi wyjaśnienie art. 1b; każdy ze środków w punktach 1 (a) i 1 (b) wymaga 
uzasadnienia. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 83
Artykuł 17 podpunkt 1

W razie potrzeby, należy przyjąć 
następujące środki niezbędne w celu 
wdrożenia niniejszej dyrektywy zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2;

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. de

Uzasadnienie

(nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 84
Artykuł 20 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do […]1 przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie 
przedstawią Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do […]1 przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie 
przedstawią Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1 18 miesięcy od publikacji dyrektywy 1 30 miesięcy od publikacji dyrektywy

Or. de

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich wskazywała na zbyt krótki okres odroczenia. Państwa 
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członkowskie potrzebują odpowiednio długiego okresu odroczenia w celu organizacji 
jednostek notyfikowanych lub stworzenia warunków dla wdrożenia dyrektywy.

Poprawkę złożył Anja Weisgerber

Poprawka 85
Artykuł 20 ustęp 2

2. Zastosują te przepisy najpóźniej z dniem 
[…]1 dla fajerwerków oraz z dniem [...]2 dla 
pozostałych artykułów pirotechnicznych.

2. Zastosują te przepisy najpóźniej z dniem 
[…]1 dla fajerwerków oraz z dniem [...]2 dla 
fajerwerków kategorii 4 i pozostałych 
artykułów pirotechnicznych.

1 24 miesięcy od publikacji dyrektywy 1 3 lata od publikacji dyrektywy
2  5 lat od publikacji dyrektywy 2 7 lat od publikacji dyrektywy

Or. de

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich i producentów wskazywało na zbyt krótki okres odroczenia. 
Producenci potrzebują odpowiednio długiego czasu, aby przygotować się do zmienionej 
dyrektywy. Poza tym, przedłużony okres odroczenia zapewni wystarczająco dużo czasu, aby 
ustalić wytyczne dla fajerwerków, dla których do tej pory nie istniały ujednolicone normy.

Poprawkę złożyła Othmar Karas

Poprawka 86
Artykuł 20 ustęp 2

2. Zastosują te przepisy najpóźniej z dniem 
[…]1 dla fajerwerków oraz z dniem [...]2 dla 
pozostałych artykułów pirotechnicznych.

2. Zastosują te przepisy dla fajerwerków 
oraz dla pozostałych artykułów 
pirotechnicznych najpóźniej z dniem […]1.

1. 24 miesiące od publikacji dyrektywy
2. 5 lat od publikacji dyrektywy 1  10 lat po wdrożeniu dyrektywy

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia przejściowe powinny zapewnić wystarczająco dużo czasu, aby sprzedać 
towary znajdujące się już w magazynie i zamówić nowe. W porozumieniu z europejskim 
stowarzyszeniem producentów fajerwerków zaproponowano dziesięcioletni okres odroczenia. 
Uwzględnia on długi czas przygotowań, produkcji i dostawy fajerwerków, produkowanych 
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głównie w Chinach i dostarczanych do Europy drogą morską. Tak długi okres odroczenia 
umożliwi również wyprzedaż dotychczas niesprzedanych fajerwerków.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 87
Załącznik II punkt 6 a (nowy)

6a. Moduł H – pełne zapewnienie jakości
1. Niniejszy moduł opisuje procedurę, na 
drodze której producent, wypełniając 
zobowiązania zgodne z ust. 2, zapewnia i 
zaświadcza, że odnośne produkty spełniają 
odpowiednie wymagania dyrektywy. 
Producent lub importer umieszcza 
oznakowanie CE na każdym artykule 
pirotechnicznym i sporządza pisemną 
deklarację zgodności. Oznakowaniu CE 
musi towarzyszyć numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrole określone w pkt. 4.
2. Producent stosuje zatwierdzony system 
jakości projektowania, produkcji oraz 
końcowego odbioru i kontroli określony w 
pkt. 3. Podlega on kontrolom określonym w 
pkt. 4.
3. System zapewnienia jakości

3.1. Producent składa do jednostki 
notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie 
oceny systemu zapewnienia jakości. 
Wniosek zawiera:

- wszystkie odpowiednie informacje na 
temat przewidzianej kategorii produktu;
- dokumentację dotyczącą systemu 
zapewnienia jakości.
3.2. System zapewniania jakości musi 
gwarantować zgodność produktu z 
odpowiednimi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy.
Wszystkie założenia, wymagania i przepisy 
przyjęte przez producenta muszą być 
udokumentowane w systematyczny i 
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uporządkowany sposób w formie spisanych 
zasad postępowania, procedur i instrukcji.
Dokumentacja systemu zapewnienia 
jakości powinna gwarantować, że podstawy 
i procedury systemu zapewnienia jakości, 
jak np.: programy, plany, instrukcje i 
sprawozdania dotyczące zapewnienia 
jakości, podlegają jednoznacznej 
interpretacji.
Musi ona w szczególności zawierać 
odpowiedni opis następujących punktów:
- cele jakości oraz struktura organizacyjna, 
obowiązki i uprawnienia kierownictwa w 
odniesieniu do projektu i jakości produktu;
- specyfikacja techniczna konstrukcji, 
łącznie z zastosowanymi normami, a także, 
w przypadku, gdy normy, o których mowa w 
art. 8, nie zostały w pełni spełnione, opis 
środków gwarantujących, że odpowiednie 
zasadnicze wymagania dyrektywy są 
spełnione;
- techniki kontroli i sprawdzania gotowego 
produktu, procedury i systematyczne środki 
zastosowane przy wytwarzaniu produktu 
należącego do określonej kategorii; 
- odpowiednie metody wytwarzania, 
kontroli jakości i zapewnienia jakości, 
zastosowane procedury i systematyczne 
środki;
- kontrole przeprowadzane przed, w trakcie 
i po procesie produkcji oraz badania z 
zaznaczeniem ich częstotliwości;
- zapisy związane z systemem zapewnienia 
jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, 
dane uzyskane podczas badań, dane 
dotyczące kalibracji urządzeń, dane 
dotyczące kwalifikacji pracowników 
przeprowadzających badania i testy, itd.;
- środki monitorowania, czy osiągnięto 
zakładaną jakość projektowania i 
produkcji, a także skuteczność działania 
systemu zapewnienia jakości.
3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system 
zapewnienia jakości w celu stwierdzenia, 
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czy spełnia on wymagania określone w 
ppkt. 3.2. W przypadku systemów 
zapewnienia jakości, które stosują 
odpowiednie zharmonizowane normy, 
zakłada on spełnienie tych wymagań.
W skład zespołu audytorów powinien 
wchodzić przynajmniej jeden członek z 
doświadczeniem w ocenie technologii 
danego produktu. Procedura oceny 
obejmuje także wizytę inspekcyjną w 
zakładzie producenta.
Producenta powiadamia się o decyzji.
Powiadomienie zawiera wyniki badania i 
uzasadnienie decyzji.
3.4. Producent zobowiązuje się do 
wypełniania zobowiązań wynikających z tak 
zatwierdzonego systemu zapewnienia 
jakości oraz utrzymywania go na 
właściwym i skutecznym poziomie.
Producent lub jego autoryzowany 
pełnomocnik informuje jednostkę 
notyfikowaną, która zatwierdziła system 
zapewnienia jakości o każdej planowanej 
zmianie systemu zapewnienia jakości.
Jednostka notyfikowana ocenia 
proponowane zmiany i decyduje, czy 
zmieniony system zapewnienia jakości 
będzie wciąż spełniać wymagania określone 
w ppkt. 3.2, czy też wymagana jest jego 
ponowna ocena.
Powiadamia ona producenta o swojej 
decyzji. Powiadomienie musi zawierać 
wyniki badania i uzasadnienie decyzji.
4. Monitorowanie WE, za które 
odpowiedzialna jest jednostka 
notyfikowana
4.1. Celem monitorowania WE jest 
upewnienie się, że producent należycie 
wypełnia zobowiązania wynikające z 
zatwierdzonego systemu zapewnienia 
jakości.
4.2. Producent umożliwia jednostce 
notyfikowanej dostęp w celach 
inspekcyjnych do pomieszczeń 



PE 374.171v02-00 28/29 AM\625343PL.doc

PL

projektowych, wytwórczych, kontrolnych, 
inspekcyjnych i magazynowych oraz 
przekazuje jej wszelkie niezbędne 
informacje, w szczególności:
- dokumentację dotyczącą systemu 
zapewnienia jakości; 
- zapisy związane z systemem zapewnienia 
jakości w dziedzinie badań i rozwoju, takie 
jak wyniki analiz, obliczeń, badań, itp.; 
- zapisy związane z systemem jakości w 
dziedzinie produkcji, takie jak 
sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane 
podczas testów, dane dotyczące kalibracji 
urządzeń, dane dotyczące kwalifikacji 
pracowników przeprowadzających badania 
i testy, itd.
4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
okresowe audyty w celu upewnienia się, że 
producent utrzymuje i stosuje system 
zapewnienia jakości oraz przekazuje 
producentowi sprawozdanie z audytu.
4.4. Jednostka notyfikowana może 
dodatkowo składać producentowi 
niezapowiedziane wizyty. Podczas takich 
wizyt jednostka notyfikowana może 
przeprowadzać badania, lub zlecać ich 
przeprowadzenie, w celu zweryfikowania, 
czy system zapewnienia jakości funkcjonuje 
prawidłowo. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
wizyty i, jeżeli przeprowadzono badanie, 
sprawozdanie z badania.
5. Przez okres co najmniej 10 lat od daty 
wytworzenia ostatniego produktu producent 
przechowuje do dyspozycji władz 
krajowych:
- dokumentację określoną w ppkt. 3.1 ust. 2 
tiret drugie;
- zmiany określone w ppkt. 3.4 akapit 
drugi;
- decyzje i sprawozdania jednostki 
notyfikowanej, określone w ppkt. 3.4 akapit 
ostatni oraz w ppkt. 4.3 i 4.4.
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6. Każda jednostka notyfikowana 
przekazuje pozostałym jednostkom 
notyfikowanym odpowiednie informacje 
dotyczące wydanych i cofniętych 
zatwierdzeń systemów zapewnienia jakości.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie autorki do art. 9 ust. 1 a tiret czwarte (a).
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