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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 41
Considerando 1

(1) As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
nos Estados Membros respeitantes à 
colocação no mercado e à utilização de 
artigos de pirotecnia são diferentes, em 
especial no que se refere a aspectos como os 
níveis de segurança e desempenho.

(1) As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor 
nos Estados Membros respeitantes à 
colocação no mercado de artigos de 
pirotecnia são diferentes, em especial no que 
se refere a aspectos como os níveis de 
segurança e desempenho.

Or. de

Justificação

Esta alteração aplica-se ao conjunto do texto da directiva. A palavra alemã "Erzeugnis" 
(produto) tanto se aplica a uma substância ("Stoffe") como a um artigo ("Gegenstände"). 
Porém, a presente directiva incide apenas sobre os artigos de pirotecnia, já que as 
substâncias pirotécnicas já foram objecto da Directiva 93/15/CEE. A tradução correcta em 
alemão da palavra "article" é por conseguinte "Gegenstand".
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Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 42
Considerando 5

(5) Para garantir níveis adequadamente 
elevados de protecção, os artigos de 
pirotecnia devem ser classificados de acordo 
com o seu tipo de utilização, finalidade e 
nível de risco.

(5) Para garantir níveis adequadamente 
elevados de protecção, os artigos de 
pirotecnia devem ser classificados de acordo 
com o seu tipo de utilização, finalidade e 
nível de risco, incluindo o seu nível sonoro.

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 43
Considerando 5 ter (novo)

(5 ter) Tendo em conta as festividades 
religiosas, culturais e tradicionais dos 
Estados-Membros, os fabricantes 
igualmente titulares de uma autorização de 
utilização têm a possibilidade de produzir e 
utilizar fogos de artifício, para uso próprio, 
em território nacional.

Or. de

Justificação

Em Malta produz-se fogo de artifício manualmente, destinado a uma utilização comercial por 
ocasião de festividades religiosas. Os fabricantes receiam que o procedimento de avaliação 
da conformidade origine custos elevados e, por conseguinte, que a produção se torne, a 
prazo, inviável. Só o fabricante autorizado a manipular fogo de artifício é que está também 
autorizado a utilizá-lo. Importa, de resto, evitar recorrer a testes uniformes à escala 
europeia.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 44
Considerando 6

(6) Dados os perigos inerentes ao uso de (6) Dados os perigos inerentes ao uso de 
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artigos de pirotecnia, é adequado fixar 
limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e apropriada 
sobre uma utilização segura, para proteger a 
saúde e a segurança humanas, bem como o 
ambiente. Deve prever se que determinados 
artigos de pirotecnia só possam ser postos à 
disposição de especialistas autorizados, com 
os conhecimentos, competências e 
experiência necessários.

artigos de pirotecnia, é adequado fixar 
limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e apropriada 
sobre uma utilização segura, para proteger a 
saúde e a segurança humanas, bem como o 
ambiente. Deve prever se que determinados 
artigos de pirotecnia só possam ser postos à 
disposição de especialistas autorizados, com 
os conhecimentos, competências e 
experiência necessários. Em relação aos 
artigos de pirotecnia destinados ao sector 
automóvel, deve ter-se em conta, no que diz 
respeito aos requisitos impostos à 
rotulagem, a prática corrente bem como o 
facto os fornecedores de componentes da 
indústria automóvel venderem estes artigos 
exclusivamente a compradores industriais.

Or. de

Justificação

Os artigos de pirotecnia dos fornecedores de componentes da indústria automóvel são 
vendidos a compradores industriais (fabricantes de automóveis e respectivas oficinas 
autorizadas). Os fornecimentos são acompanhados de fichas de segurança em conformidade 
com a Directiva 91/155/CEE, que contêm as informações e os dados suplementares referidos 
no artigo 12° da proposta da Comissão. Não é por isso necessário reproduzir estas 
informações no artigo ou na embalagem respectiva.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 45
Considerando 12

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de Normalização 
Electrotécnica (Cenelec) e o Instituto 
Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, adoptam 
e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações gerais 

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de Normalização 
Electrotécnica (Cenelec) e o Instituto 
Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, adoptam 
e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações gerais 
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para a cooperação entre eles e a Comissão e 
com o procedimento previsto na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a 
um procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas .

para a cooperação entre eles e a Comissão e 
com o procedimento previsto na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a 
um procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas. Em 
relação aos artigos de pirotecnia destinados 
ao sector automóvel, deve ter-se igualmente 
em conta a orientação da respectiva 
indústria fornecedora de componentes 
europeia com base nas respectivas normas 
internacionais ISO.

Or. de

Justificação

A indústria fornecedora de componentes para a indústria automóvel europeia vende os seus 
produtos à escala mundial. A tomada em consideração das normas internacionais ISO visa 
garantir a competitividade. Não se repete as inspecções que estão consagradas no âmbito das 
condições internacionais que regem os fornecimentos no sector automóvel. Esta prática 
corresponde também às recomendações do Grupo de Alto Nível CARS 21.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 46
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Os grupos de artigos de pirotecnia, 
cujo tipo, função ou comportamento sejam 
semelhantes, mas que tenham, por 
exemplo, cores diferentes, devem ser 
analisados pelos organismos notificados 
como famílias de produtos, caso esses 
artigos sejam suficientemente comparáveis.

Or. de

Justificação

Quando os grupos de artigos de pirotecnia são tratados como famílias de artigos, é possível 
reduzir os custos suportados pelos fabricantes e pelos importadores de fogos de artifício. Isto 
pode contribuir para desburocratizar e simplificar o procedimento. A vantagem desta 
disposição reside, além disso, no facto de chamar a atenção de todos os fabricantes para a 
possibilidade de submeter grupos de tipos aos organismos notificados e, desse modo,
minimizar os custos.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 47
Artigo 1, nº 4, travessão 2

– artigos abrangidos pela Directiva 
96/98/CE do Conselho, de 20 de Dezembro 
de 1996, relativa aos equipamentos 
marítimos1;
_________________________

1 JO L 46 de 17.02.1997, p. 25.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não existem regras de segurança para os artigos de pirotecnia destinados a equipamentos 
marítimos e de navegação aérea noutras directivas e regulamentos. Existe apenas a 
Convenção Solas, uma convenção das Nações Unidas para a segurança marítima. Significa 
isto que, a nível europeu, nenhuma disposição determina o grau de perigosidade e, por 
conseguinte, não vigora qualquer categorização. Fica assim por esclarecer se, para fins de 
manipulação, é necessário uma pessoa detentora de conhecimentos específicos. Esta 
deficiência em termos de segurança tem compelido os Estados-Membros a adoptarem até à 
data disposições nacionais.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 48
Artigo 1, nº 4, travessão 3

– artigos de pirotecnia para uso em aviões e 
helicópteros;

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação referente ao artigo 1, nº 4, travessão 2.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 49
Artigo 1, nº 4, travessão 6

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica á versão portuguesa.)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 50
Artigo 2, nº 1

1. “artigo de pirotecnia” qualquer artigo que 
contenha substâncias ou uma mistura de 
substâncias concebidas para produzir um 
efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso 
ou fumígeno ou uma combinação destes 
efeitos, devido a reacções químicas 
exotérmicas auto sustentadas, para fins de 
entretenimento ou outros;

1. “artigo de pirotecnia” artigo que contenha 
substâncias ou uma mistura de substâncias 
explosivas, concebidas para produzir um 
efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso 
ou fumígeno ou uma combinação destes 
efeitos, devido a reacções químicas 
exotérmicas auto sustentadas, para fins de 
entretenimento ou outros;

Or. de

Justificação

Os artigos de pirotecnia contêm substâncias ou misturas de substâncias explosivas na 
acepção da Directiva 92/69/CEE (método A14).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 51
Artigo 2, nº 2

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, a 
título gratuito ou oneroso, de um produto 
destinado a utilização final tendo em vista a 
sua distribuição e/ou utilização;

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, a 
título gratuito ou oneroso, de um produto 
tendo em vista a sua distribuição e/ou 
utilização. Não se considera colocados no 
mercado os fogos de artifício cujos
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fabricantes, que são ao mesmo tempo 
titulares de uma autorização de utilização, 
os tenham produzido para uso próprio e 
utilizado em território nacional;

Or. xm

Justificação

Os termos “destinado a utilização final” devem ser suprimidos, porque, por exemplo na 
indústria fornecedora de componentes automóveis, ainda estão a ser instalados artigos de 
pirotecnia como "airbags" e cintos de segurança.

Em Malta produz-se fogo de artifício manualmente, destinado a uma utilização comercial por 
ocasião de festividades religiosas. Os fabricantes receiam que o procedimento de avaliação 
da conformidade origine custos elevados e, por conseguinte, que a produção se torne, a 
prazo, inviável. Só o fabricante autorizado a manipular fogo de artifício é que está também 
autorizado a utilizá-lo. Importa, de resto, evitar recorrer a testes uniformes à escala 
europeia.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 52
Artigo 2, nº 4

4. “artigo de pirotecnia para automóveis” 
artigo que contenha substâncias pirotécnicas 
usadas para activar dispositivos de 
segurança ou outros dispositivos nos 
veículos a motor;

4. “artigo de pirotecnia para veículos” 
componente de dispositivo de segurança em 
veículos que contenha substâncias 
pirotécnicas usadas para activar estes ou 
outros dispositivos;

Or. de

Justificação

Visa clarificar o texto e substituir o termo "automóveis" por "veículos", uma vez que os 
artigos de pirotecnia não são apenas utilizados em automóveis.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 53
Artigo 2, nº 6

6. “mandatário” qualquer pessoa singular ou 
colectiva estabelecida na Comunidade e 

6. “importador” qualquer pessoa singular ou 
colectiva estabelecida na Comunidade que 
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mandatada por escrito pelo fabricante para 
agir em seu nome relativamente às 
responsabilidades que lhe são impostas 
pela presente directiva;

coloca pela primeira vez no mercado 
comunitário um artigo fabricado num país 
terceiro;

Or. de

Justificação

A presente modificação aplica-se ao conjunto do texto da directiva. O termo "importador" 
garante a existência de um interlocutor "central", o que permite, em caso de 
responsabilidade, identificar um comerciante importador concreto na União Europeia. Se um 
fabricante estabelecido num país terceiro não respeitar a sua obrigação de nomear um 
mandatário, as autoridades de controlo do mercado na Comunidade não dispõem de um 
interlocutor "central".

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 54
Artigo 3, nº 1, parágrafo 1

1. Os artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva devem ser classificados 
pelo fabricante de acordo com o seu tipo de 
utilização, finalidade e nível de risco. Os 
organismos notificados confirmarão a 
classificação como parte dos procedimentos 
de avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º

1. Os artigos de pirotecnia abrangidos pela 
presente directiva devem ser classificados 
pelo fabricante de acordo com o seu tipo de 
utilização, finalidade e nível de risco, bem 
como de acordo com o seu nível sonoro. Os 
organismos notificados confirmarão a 
classificação como parte dos procedimentos 
de avaliação da conformidade nos termos do 
artigo 9.º

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 55
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 1

Categoria 1: fogos de artifício que 
apresentam um risco muito baixo e que se 
destinam a áreas restritas, incluindo os fogos 
de artifício que se destinam a ser usados no 
interior de edifícios residenciais;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 56
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 1

Categoria 1: fogos de artifício que 
apresentam um risco muito baixo e que se 
destinam a áreas restritas, incluindo os fogos 
de artifício que se destinam a ser usados no 
interior de edifícios residenciais;

Categoria 1: fogos de artifício que 
apresentam um risco muito baixo e um 
impacto sonoro insignificante e que se 
destinam a áreas restritas, incluindo os fogos 
de artifício que se destinam a ser usados no 
interior de edifícios residenciais;

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 57
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 2

Categoria 2: fogos de artifício que 
apresentam baixo risco e que se destinam a 
áreas exteriores restritas;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 58
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 2

Categoria 2: fogos de artifício que 
apresentam baixo risco e que se destinam a 
áreas exteriores restritas;

Categoria 2: fogos de artifício que 
apresentam baixo risco e um baixo nível 
sonoro e que se destinam a áreas exteriores 
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restritas;

Or. en

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 59
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 3

Categoria 3: fogos de artifício que 
apresentam risco médio e que se destinam a 
utilização exterior em grandes áreas abertas;

Categoria 3: fogos de artifício que 
apresentam risco médio e que se destinam a 
utilização exterior em grandes áreas abertas;

O nível sonoro destes artigos não deve ser 
prejudicial à saúde humana;

Or. en

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Alteração 60
Artigo 3, nº 1, ponto a., categoria 4

Categoria 4: fogos de artifício que 
apresentam um risco elevado e que se 
destinam a ser usados apenas por pessoas 
com conhecimentos específicos, 
comummente conhecidos por “fogos de 
artifício para utilização profissional”.

Categoria 4: fogos de artifício que 
apresentam um risco elevado e que se 
destinam a ser usados apenas por pessoas 
com conhecimentos específicos, 
comummente conhecidos por “fogos de 
artifício para utilização profissional”. O 
nível sonoro destes artigos não deve ser 
prejudicial à saúde humana.

Or. en

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 61
Artigo 3, nº 1, ponto a., parágrafo 1 bis (novo)

Os fogos de artifício em cadeia devem ser 
classificados em função da perigosidade de 
cada um dos seus componentes
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Or. de

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 62
Artigo 6, nº 2

2. As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais de 
um Estado Membro, que sejam justificadas 
por razões de ordem pública ou de 
segurança pública, no sentido de restringir a 
utilização e/ou a venda ao grande público de 
fogos de artifício das categorias 2 e 3.

2. As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais de 
um Estado Membro, que sejam justificadas 
por razões de ordem pública, de segurança 
pública, de barulho ou ruído, no sentido de 
restringir a utilização e/ou a venda ao grande 
público de fogos de artifício das categorias 2 
e 3.

Or. en

Justificação

Esta cláusula permite aos Estados-Membros restringir a colocação no mercado dos fogos de 
artifício das categorias 2 e 3, que se consideram susceptíveis de representar uma ameaça 
para a ordem ou a segurança pública. A alteração proposta vai um pouco mais longe, ao 
conferir aos Estados-Membros a possibilidade de limitar igualmente a venda de fogos de 
artifício que possam ser excessivamente ruidosos, ou que tenham sido utilizados para causar 
ruído, ou no contexto de um comportamento anti-social.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 63
Artigo 6, nº 3

3. Os Estados Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras, 
exposições e demonstrações para fins de 
comercialização, a exibição de artigos de 
pirotecnia que não estejam em conformidade 
com a presente directiva, desde que um 
painel visível indique claramente a sua não 
conformidade e a impossibilidade de 
aquisição desses equipamentos antes de 
serem postos em conformidade pelo 
fabricante ou pelo seu mandatário 
estabelecido na Comunidade. Por ocasião 
desses eventos, devem ser tomadas as 

3. Os Estados Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras, 
exposições e demonstrações para fins de 
comercialização, a exibição e a utilização de 
artigos de pirotecnia que não estejam em 
conformidade com a presente directiva, 
desde que um painel visível indique 
claramente a sua não conformidade e a 
impossibilidade de aquisição desses 
equipamentos antes de serem postos em 
conformidade pelo fabricante ou pelo seu 
mandatário estabelecido na Comunidade. 
Por ocasião desses eventos, devem ser 
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medidas de segurança adequadas, segundo 
quaisquer dos requisitos estabelecidos pelas 
autoridades competentes do Estado Membro 
em questão, a fim de garantir a segurança 
das pessoas.

tomadas as medidas de segurança 
adequadas, segundo quaisquer dos requisitos 
estabelecidos pelas autoridades competentes 
do Estado Membro em questão, a fim de 
garantir a segurança das pessoas.

Or. de

Justificação

(As duas primeiras frases da justificação aplicam-se apenas à versão alemã).

Nas demonstrações para fins de comercialização, os fogos de artifício devem poder ser 
utilizados em conformidade com os requisitos referidos nos termos do nº 3 do artigo 6, para
que o seu funcionamento possa também ser apresentado aos compradores.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 64
Artigo 6, nº 4

4. Os Estados Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de 
pirotecnia para automóveis fabricados para 
fins de investigação, desenvolvimento e 
ensaio e que não estejam em conformidade 
com as disposições da presente directiva, 
desde que um painel visível indique 
claramente a sua não conformidade e a 
impossibilidade de aquisição desses 
equipamentos.

4. Os Estados Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de 
pirotecnia fabricados para fins de 
investigação, desenvolvimento e ensaio e 
que não estejam em conformidade com as 
disposições da presente directiva, desde que 
um painel visível indique claramente a sua 
não conformidade e a impossibilidade de 
aquisição desses equipamentos.

Or. de

Justificação

No caso dos artigos de pirotecnia fabricados para fins de investigação, desenvolvimento e 
ensaio, convém evitar todos os obstáculos burocráticos desnecessários. Não é por isso 
necessário efectuar um procedimento de avaliação da conformidade.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 65
Artigo 8, nº 3, parágrafo 1
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3. Os Estados Membros devem considerar
conformes com os requisitos essenciais de 
segurança referidos no n.º 1 do artigo 4.º os 
artigos de pirotecnia abrangidos pela
presente directiva sempre que estes últimos 
estejam conformes com as normas 
harmonizadas a eles respeitantes cujas 
referências tenham sido publicadas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

3. Os Estados Membros considerarão
conformes com os requisitos essenciais de 
segurança referidos no n.º 1 do artigo 4.º os 
artigos de pirotecnia abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente directiva, sempre 
que estes últimos estejam conformes com as 
normas nacionais a eles respeitantes que 
transpõem as normas harmonizadas, cujas 
referências tenham sido publicadas no Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias. Os 
Estados-Membros publicarão as 
referências das normas nacionais que 
transpõem as normas harmonizadas.

Or. de

Justificação

Este texto corresponde ao do nº 1 do artigo 4º da Directiva 93/15/CEE, pelo que deve ser 
alinhado pela sua redacção.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 66
Artigo 8, nº 4

4. Sempre que um Estado Membro ou a 
Comissão considerar que as normas 
harmonizadas referidas no presente artigo 
não obedecem inteiramente aos requisitos 
essenciais de segurança referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, a Comissão ou o Estado Membro 
em causa deve submeter a questão à 
apreciação do comité permanente criado 
através da Directiva 98/34/CE, apresentando 
as respectivas razões. O comité emitirá um 
parecer sem demora. Perante o parecer do 
referido comité, a Comissão notificará aos 
Estados Membros as medidas a tomar no 
que se refere às normas harmonizadas e à 
publicação referidas no n.º 2.

4. Sempre que um Estado Membro ou a 
Comissão considerar que as normas 
harmonizadas referidas no presente artigo 
não obedecem inteiramente aos requisitos 
essenciais de segurança referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, a Comissão ou o Estado Membro 
em causa submeterá a questão à apreciação 
do comité permanente criado através da 
Directiva 98/34/CE, apresentando as 
respectivas razões. O comité emitirá um 
parecer num prazo de 6 meses a contar da 
convocação do comité. Perante o parecer do 
referido comité, a Comissão notificará aos 
Estados Membros as medidas a tomar no 
que se refere às normas harmonizadas e à 
publicação referidas no n.º 2.

Or. de
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Justificação

Uma situação em que a Comissão ou um Estado-Membro possam, a qualquer momento, pôr
em causa uma norma harmonizada, é inaceitável para a indústria, que, para exercer as suas 
actividades, carece de um quadro temporal seguro. O nº 4, segunda frase, do artigo 8º, 
corresponde ao artigo 5º da Directiva 93/15/CEE, pelo que deve ser alinhado pela sua 
redacção.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 67
Artigo 9, nº 1, alínea b bis) (nova)

(b bis) o processo relativo à garantia geral 
de qualidade do produto (módulo H) a que 
se refere o Anexo II, parte 6 bis, 
unicamente quando se trate de fogos de 
artifício da categoria 4.

Or. de

Justificação

Os fogos de artifício da categoria 4 requerem um procedimento de avaliação da
conformidade nos termos do módulo H, o que inclui uma garantia de qualidade geral do 
produto. Não é por conseguinte necessário um exame de tipo de acordo com o módulo B. 
Deste modo, reduz-se os custos, ao mesmo tempo que se diminui o ónus administrativo 
desnecessário, o que contribui para a desburocratização.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 68
Artigo 10, nº 1

1. Os Estados Membros devem notificar a 
Comissão e os outros Estados Membros dos 
organismos que tiverem designado para 
executar os procedimentos de certificação da 
conformidade referidos no artigo 9.º, bem 
como das tarefas específicas para as quais 
esses organismos tiverem sido designados e 
dos números de identificação que lhes 
tiverem sido previamente atribuídos pela 
Comissão.

(Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 69
Artigo 10, nº 4 bis (novo)

4 bis. Quando a notificação de um 
organismo for retirada, as avaliações da 
conformidade e os documentos a elas 
respeitantes emitidos pelo organismo 
notificado mantêm-se válidos, excepto se 
for constatada uma ameaça de risco directo 
para a saúde e a segurança.

Or. de

Justificação

Os fabricantes não deveriam ser obrigados a recomeçar o procedimento de avaliação da 
conformidade. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 70
Artigo 10, nº 4 ter (novo)

4 ter. A Comissão publicará no seu sítio 
web a retirada da notificação ao organismo 
em causa.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir que todas as partes interessadas disponham de uma fonte 
de informação actualizada.



PE 374.171v02-00 16/28 AM\625343PT.doc

PT

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 71
Artigo 11, nº 1, parágrafo 1

1. Após terem concluído com êxito a 
avaliação de conformidade nos termos do 
artigo 9.º, os fabricantes aporão a marcação 
CE de modo visível, legível e indelével, quer 
nos artigos de pirotecnia quer, se isso não 
for possível, numa placa de identificação 
sobre eles fixada, quer ainda, se ambos esses 
métodos forem inviáveis, na embalagem. A 
placa de identificação deve ser concebida de 
modo a não poder ser reutilizada.

1. Após terem concluído com êxito a 
avaliação da conformidade nos termos do 
artigo 9.º, os fabricantes aporão a marcação 
CE de modo visível, legível e indelével, quer 
nos artigos de pirotecnia quer, se isso não 
for possível, numa placa de identificação 
sobre eles fixada, quer ainda na embalagem. 
A placa de identificação deve ser concebida 
de modo a não poder ser reutilizada.

Or. de

Justificação

Segundo uma prática de há longos anos, consagrada nas normas da série EN 14035, no caso 
dos artigos de dimensões mais pequenas, a marcação é aposta na respectiva embalagem. Por 
analogia, a marcação CE deveria ser aposta no artigo, numa placa de identificação sobre 
eles fixada, ou na embalagem.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 72
Artigo 11, nº 2

2. Os fabricantes não devem apor nos 
artigos de pirotecnia qualquer marcação ou 
inscrição susceptível de induzir terceiros em 
erro acerca do significado e da forma da 
marcação CE. Pode ser aposta sobre os 
artigos de pirotecnia qualquer outra 
marcação, desde que não reduza a 
visibilidade e a legibilidade da marcação 
CE.

2. Não pode ser aposta nos artigos de 
pirotecnia nenhuma marcação ou inscrição 
susceptível de induzir terceiros em erro 
acerca do significado e da forma da 
marcação CE. Pode ser aposta sobre os 
artigos de pirotecnia uma outra marcação, 
desde que não reduza a visibilidade e a 
legibilidade da marcação CE.

Or. de

Justificação

Mesmo se a obrigação, no contexto da colocação no mercado, visa o fabricante, deve 
optar-se por uma formulação mais geral, de modo a incluir a proibição de uma marcação 
ulterior.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 73
Artigo 12, nº 1

1. Os fabricantes devem garantir que os 
artigos de pirotecnia estão devidamente 
rotulados na(s) língua(s) oficial(ais) do país 
em que o artigo é vendido ao consumidor.

1. Os fabricantes devem garantir que os 
artigos de pirotecnia estão devidamente 
rotulados na(s) língua(s) oficial(ais) do país 
em que o artigo é vendido ao consumidor. A 
presente disposição não se aplica aos 
artigos de pirotecnia que façam parte de 
dispositivos de segurança dos veículos.

Or. de

Justificação

Ver a justificação referente à alteração da relatora ao considerando 6.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 74
Artigo 12, nº 2

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, o nome do 
fabricante ou do seu mandatário, a 
designação e tipo do artigo, os limites 
mínimos de idade, conforme se indica nos 
n°s 1 e 2 do artigo 7.º, a respectiva categoria 
e as instruções de utilização e, se for 
adequado, a distância de segurança. O rótulo 
deve ainda referir a Classe/Divisão (1.1 1.6) 
da substância ou mistura de substâncias 
contida(s) no artigo, em conformidade com 
o sistema de classificação ONU/ADR ou 
indicar informações comparáveis sobre o 
risco (risco de explosão em massa, risco de 
projecção, risco de sopro, risco de incêndio).

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, a marcação CE,
o nome do fabricante ou do importador, a 
designação e tipo do artigo, os limites 
mínimos de idade, conforme se indica nos 
n°s 1 e 2 do artigo 7.º, a respectiva categoria 
e as instruções de utilização e, se for 
adequado, a distância de segurança. O rótulo 
deve ainda referir a Classe/Divisão (1.1 1.6) 
da substância ou mistura de substâncias 
contida(s) no artigo, em conformidade com 
o sistema de classificação ONU/ADR ou 
indicar informações comparáveis sobre o 
risco (risco de explosão em massa, risco de 
projecção, risco de sopro, risco de incêndio).

Or. de

Justificação

A inclusão numa divisão processa-se em conformidade com as recomendações das Nações 
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Unidas apenas no que diz respeito à substância ou ao artigo dentro da embalagem. Se um 
artigo contém uma substância explosiva, só é possível a inclusão numa divisão em relação ao 
artigo incluído no interior da embalagem. Além disso, as características explosivas de uma
substância distinguem-se geralmente das de um artigo que contém essa substância. Assim, 
também essa rotulagem forneceria informações erradas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 75
Artigo 12, nº 4

4. Se o artigo de pirotecnia não dispuser de 
espaço suficiente para cumprir as exigências 
de rotulagem dos n°s 2 e 3, a informação 
será dada na embalagem.

4. Se o artigo de pirotecnia não dispuser de 
espaço suficiente para cumprir as exigências 
de rotulagem dos n°s 2 e 3, a informação 
será dada na mais pequena unidade de
embalagem à disposição do utilizador.

Or. de

Justificação

Para garantir o objectivo de protecção do utilizador, a rotulagem não deve ser aposta na 
embalagem de envio, mas na unidade mais pequena colocada à disposição do utilizador. Se 
as indicações forem apostas na embalagem, existe o risco de as mesmas se extraviarem, sem 
que o utilizador delas tenha tomado conhecimento.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 76
Artigo 12, nº 5

5. As disposições dos n°s 1 a 4 não se 
aplicam aos fogos de artifício da categoria 4 
e a outros artigos de pirotecnia da 
categoria 2 que sejam objecto de 
divulgação pública pelo fabricante.

5. As disposições dos n°s 1 a 4 não se 
aplicam aos artigos de pirotecnia que, por 
ocasião de feiras, exposições e 
demonstrações, sejam exibidos para fins 
comerciais nos termos do nº 3 do artigo 6°,
ou que tenham sido fabricados para fins de 
investigação, desenvolvimento e ensaio, nos 
termos do nº 4 do artigo 6 da directiva.

Or. de
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Justificação

Nos termos do nº 3 do artigo 6 da directiva, os artigos de pirotecnia que não estejam em 
conformidade com a presente directiva não podem ser exibidos por ocasião de feiras, 
exposições e demonstrações para fins comerciais. O nº 4 do artigo 6 autoriza uma 
derrogação aos artigos de pirotecnia fabricados para fins de investigação, desenvolvimento e 
ensaio. A fim de se ter em conta esta possibilidade, importa não submeter estes artigos à 
obrigação de rotulagem.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 77
Artigo 12 bis (novo)

Artigo 12º bis
Rotulagem dos artigos de pirotecnia para a 

indústria automóvel
1. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
para a indústria automóvel deve indicar, no 
mínimo, o nome do fabricante ou do seu 
mandatário, bem como a designação e o 
tipo do artigo.
2. Se o artigo não dispuser de espaço 
suficiente para cumprir as exigências de 
rotulagem previstas no número anterior, as 
informações requeridas deverão ser apostas 
na embalagem do artigo.

Or. de

Justificação

Os artigos de pirotecnia devem ser rotulados de forma adequada, princípio este aceite à 
partida. Porém, os artigos de pirotecnia instalados nos veículos automóveis têm por vezes 
dimensões tão pequenas, que é impossível efectuar uma rotulagem do tipo previsto pela 
directiva. Os artigos de pirotecnia destinados aos automóveis são exclusivamente instalados 
por pessoas detentoras de conhecimentos específicos. Uma declaração aposta nas fichas de 
segurança que acompanham os artigos de pirotecnia deveria ser por isso suficiente (como no 
caso dos medicamentos, as instruções de uso estão na embalagem mas não estão impressas 
em cada medicamento).
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 78
Artigo 12 bis (novo)

Artigo 12º bis
Rotulagem dos artigos de pirotecnia para 

a indústria automóvel
1. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
para a indústria automóvel deve indicar o 
nome do fabricante ou do importador, 
bem como a designação e o tipo do artigo, 
as indicações de segurança e uma 
marcação CE.
2. Se o artigo não dispuser de espaço 
suficiente para cumprir as exigências de 
rotulagem previstas no número anterior,
as informações requeridas deverão ser 
apostas na embalagem do artigo.

Or. de

Justificação

Ver justificação da relatora respeitante ao considerando 6.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 79
Artigo 13, nº 2

2. Os Estados Membros devem organizar e 
executar uma fiscalização adequada dos 
produtos colocados no mercado, tendo 
devidamente em conta a presunção de 
conformidade dos produtos que ostentam a 
marcação CE.

2. Os Estados Membros devem organizar e 
executar periodicamente uma fiscalização 
adequada dos artigos de pirotecnia a 
colocar no mercado, tendo devidamente em 
conta a presunção da conformidade dos
artigos que ostentam a marcação CE, assim 
como os controlos à entrada na 
Comunidade e nos locais de armazenagem 
e de produção.

Or. de
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Justificação

A vigilância do mercado é um meio extremamente importante para garantir a segurança dos 
consumidores e lutar contra falsificações. Isto deve ser, de preferência, levado a cabo nas 
fronteiras externas do mercado interno. O controlo exercido durante o período de consumo já 
chega demasiado tarde, pois nesse momento os artigos falsificados já foram introduzidos no 
comércio.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 80
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a organização dos 
controlos referidos no nº 2.

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 81
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão publicará no seu sítio 
web a lista dos produtos que, nos termos do 
nº 3, foram retirados do mercado, cuja 
colocação no mercado foi proibida, ou a 
sua livre circulação restringida.

Or. de

Justificação

Quando os grupos de artigos de pirotecnia são tratados como famílias de artigos, é possível 
reduzir os custos suportados pelos fabricantes e pelos importadores de fogos de artifício. Isto 
pode contribuir para desburocratizar e simplificar o procedimento. A vantagem desta 
disposição reside, além disso, no facto de chamar a atenção de todos os fabricantes para a 
possibilidade de submeter grupos de tipos aos organismos notificados e, desse modo,
minimizar os custos.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 82
Artigo 16, nº 1

1. Qualquer medida tomada em aplicação da 
presente directiva

1. Qualquer medida tomada em aplicação da 
presente directiva

(a) para restringir ou proibir a colocação no 
mercado de um produto ou

(a) para restringir ou proibir a colocação no 
mercado de um produto ou

(b) que imponha a retirada de um produto 
do mercado deve ser fundamentada com 
precisão. Essas medidas devem ser 
comunicadas sem demora ao interessado 
directo, com a indicação das vias de recurso 
previstas na legislação em vigor no Estado-
Membro em questão e dos prazos dentro dos 
quais esses recursos devem ser interpostos.

(b) para retirar um produto do mercado, 
deverá ser fundamentada com precisão. 
Essas medidas devem ser notificadas sem 
demora ao interessado directo, com a 
indicação das vias de recurso previstas na 
legislação em vigor no Estado-Membro em 
questão e dos prazos dentro dos quais esses 
recursos devem ser interpostos.

Or. de

Justificação

Clarificação do artigo 1, alínea b); cada uma das medidas visadas nas alíneas a) e b) do nº 1 
carece de justificação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 83
Artigo 17, parágrafo 1

Sempre que necessário, serão adoptadas, nos 
termos do procedimento descrito no n.º 2 do 
artigo 18.º, as medidas de execução da 
presente directiva respeitantes a:

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)



AM\625343PT.doc 23/28 PE 374.171v02-00

PT

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 84
Artigo 20, nº 1

1. Os Estados Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em […] 1, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. 
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das disposições e a tabela de 
correlação entre elas e as disposições da 
presente directiva.

1 18 meses após a publicação da directiva.

1. Os Estados Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em […]1, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. 
Comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das disposições e a tabela de 
correlação entre elas e as disposições da 
presente directiva.

1 30 meses após a publicação da directiva.

Or. de

Justificação

A maior parte dos Estados-Membros e fabricantes deploraram a brevidade dos prazos. Os 
Estados-Membros necessitam de tempo suficiente para criarem os organismos notificados e 
se adaptarem às prescrições impostas pela presente directiva.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 85
Artigo 20, nº 2

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1no caso dos fogos de 
artifício e até […]2para os outros artigos de 
pirotecnia. 

1 24 meses após a publicação da directiva.
2 Cinco anos após a publicação da directiva.

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1 no caso dos fogos de 
artifício e até […]2 para fogos de artifício da 
categoria 4 e os outros artigos de pirotecnia.

1 3 anos meses após a publicação da directiva.
2 7 anos após a publicação da directiva.

Or. de

Justificação

Muitos Estados-Membros e fabricantes deploraram a brevidade dos prazos. Os fabricantes 
necessitam de tempo suficiente para se adaptarem às novas condições. Além disso, o 
prolongamento do prazo de aplicação confere tempo suficiente para se criar condições em 
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relação aos fogos de artifício a que até à data não são aplicáveis normas harmonizadas.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 86
Artigo 20, nº 2

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1no caso dos fogos de 
artifício e até […]2 para os outros artigos de 
pirotecnia. 

1 24 meses após a publicação da directiva.
2 Cinco anos após a publicação da directiva.

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1 no caso dos fogos de 
artifício e para os outros artigos de 
pirotecnia.

1 10 anos meses após a entrada em vigor da 
directiva.

Or. de

Justificação

As disposições transitórias devem deixar tempo suficiente para o escoamento dos artigos já 
armazenados e para a encomenda de novos. De acordo com a Associação Europeia de 
Pirotecnia, propõe-se um prazo de transposição de 10 anos. Este prazo tem em conta o tempo 
necessário para a concepção, produção e o fornecimento de fogos de artifício, que na sua 
maioria são fabricados na China e transportados para a Europa por via marítima. Este prazo 
transitório permitiria igualmente escoar os fogos de artifício que ainda não tenham sido 
vendidos.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 87
Anexo II, ponto 6 bis (novo)

6 bis. Módulo H - Garantia de qualidade 
geral
1. Este módulo descreve o procedimento 
pelo qual o fabricante que satisfaz as 
obrigações previstas no ponto 2 garante e 
declara que os artigos de pirotecnia em 
questão estão conformes com as 
prescrições impostas pela presente 
directiva. O fabricante ou o seu importador 
deve apor a marcação CE em cada artigo e 
elaborar uma declaração da conformidade 
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por escrito. A marcação CE deve ser 
acompanhada do número de identificação 
do organismo notificado, responsável pela 
vigilância referida no ponto 4.
2. O fabricante deve aplicar um sistema 
aprovado de qualidade para a concepção, 
produção, recepção definitiva e ensaio nos 
termos do ponto 3 e submeter-se à 
vigilância a que se refere o ponto 4.
3. Sistema de qualidade
3.1. O fabricante deve apresentar junto de 
um organismo notificado um requerimento 
para avaliação do seu sistema de qualidade.
Do pedido devem constar: 
- todas as informações adequadas à 
categoria do artigo de pirotecnia em causa, 
- a documentação relativa ao sistema de 
qualidade. 
3.2. O sistema de qualidade deve garantir a 
conformidade dos artigos de pirotecnia com 
as exigências da presente directiva. 
Todos os elementos, requisitos e disposições 
adoptados pelo fabricante devem constar de 
forma sistemática e regular de uma 
documentação escrita mantida sob a forma 
de medidas, procedimentos e instruções 
escritos. Esta documentação sobre o 
sistema de qualidade deve permitir uma 
interpretação uniforme dos princípios e 
procedimentos, assim como dos programas, 
planos, manuais e registos de qualidade. 
A documentação relativa ao sistema de 
garantia de qualidade deve, 
designadamente, conter uma descrição 
adequada: 
- dos objectivos de qualidade, da estrutura 
orgânica, das responsabilidades e 
competências da administração 
relativamente à concepção e à qualidade 
dos artigos de pirotecnia; 
- das especificações técnicas de construção, 
incluindo as normas aplicáveis, assim 
como, se as normas referidas nos termos do 
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artigo 8° não forem aplicadas 
integralmente, os meios que garantem o 
cumprimento das exigências subjacentes à 
directiva; 
- das técnicas de controlo e de ensaio do 
resultado do desenvolvimento, dos 
procedimentos e medidas sistemáticas 
aplicadas ao desenvolvimento de produtos 
pertencentes à categoria dos respectivos 
produtos; 
- dos processos de fabrico, das técnicas de 
controlo e de garantia da qualidade, bem 
como das técnicas e acções sistemáticas a 
aplicar; 
- dos controlos e ensaios a efectuar antes, 
durante e após o fabrico e da frequência 
com que são realizados, 
- dos registos da qualidade, tais como 
relatórios de inspecção, dados de ensaio e 
de calibragem, relatórios sobre a
qualificação do pessoal envolvido, etc., 
- dos meios de vigilância que permitam 
controlar a obtenção da qualidade 
requerida ao nível da concepção e da 
produção, assim como o funcionamento 
eficaz do sistema de qualidade.
3.3. O organismo notificado deve avaliar o 
sistema de qualidade para determinar se 
satisfaz os requisitos referidos no ponto 3.2.
. Esse organismo deve partir do princípio 
da conformidade com estes requisitos no 
que respeita aos sistemas de qualidade que 
aplicam a norma harmonizada 
correspondente.
A equipa de auditoria inclui pelo menos um 
membro experiente na avaliação da 
tecnologia do produto em causa. O 
procedimento de avaliação inclui uma 
visita de inspecção às instalações do 
fabricante.
A decisão será notificada ao fabricante. A
notificação inclui as conclusões do 
controlo e a decisão de avaliação 
devidamente fundamentada. 
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3.4. O fabricante deve comprometer-se a 
executar as obrigações decorrentes do 
sistema de qualidade tal como foi aprovado 
e a preservá-lo para que permaneça 
adequado e eficaz. 
O fabricante ou o seu mandatário 
informará periodicamente o organismo 
notificado que aprovou o sistema de 
qualidade de qualquer modificação prevista 
em relação ao sistema em causa.
O organismo notificado deve avaliar as 
alterações propostas e decidir se o sistema 
de qualidade alterado continua a obedecer 
aos requisitos referidos no ponto 3.2 ou se é 
necessária uma nova avaliação. 
O organismo notificado deve notificar a 
sua decisão ao fabricante. A notificação 
deve conter as conclusões do controlo e a 
decisão de avaliação fundamentada. 
4. Vigilância comunitária sob a 
responsabilidade do organismo notificado
4.1 O objectivo da vigilância é garantir que 
o fabricante cumpra devidamente as 
obrigações decorrentes do sistema de 
qualidade aprovado. 
4.2 O fabricante deve permitir que o 
organismo notificado tenha acesso, para 
fins de inspecção, às instalações de
concepção, fabrico, inspecção, ensaio e 
armazenamento, devendo facultar-lhe todas 
as informações necessárias, em especial:
- a documentação relativa ao sistema de 
qualidade;
- os relatórios de qualidade previstos pelo 
sistema de qualidade para o sector do 
desenvolvimento, tais como os resultados de 
análises, cálculos, inspecções, etc.;
- os relatórios de qualidade previstos pelo 
sistema de qualidade para o sector do 
fabrico, tais como relatórios de inspecção, 
dados de ensaio, dados de calibragem, 
relatórios sobre a qualificação do pessoal 
envolvido, etc..
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4.3. O organismo notificado deve efectuar 
controlos periódicos para se certificar de 
que o fabricante mantém e aplica os 
sistemas de qualidade e deve apresentar ao 
fabricante um relatório desses controlos. 
4.4. Além disso, o organismo notificado 
pode efectuar inspecções junto do 
fabricante não comunicadas 
antecipadamente. Por ocasião destas 
inspecções, pode proceder ou fazer 
proceder a ensaios a fim de verificar, se for 
caso disso, o bom funcionamento do 
sistema de qualidade. O organismo 
notificado fornecerá ao fabricante um 
relatório de inspecção e, se for caso disso, 
um relatório de ensaio. 
5. O fabricante coloca à disposição das 
autoridades nacionais durante um período
de pelo menos 10 anos a contar da data de 
fabrico do último produto: 
- a documentação referida no segundo 
travessão do ponto 3.1; 
- as modificações referidas no segundo 
travessão do ponto 3.4; 
- as decisões e os relatórios do organismo 
notificado referidos no último parágrafo do 
ponto 3.4, bem como nos pontos 4.3 e 4.4. 
6. Cada organismo notificado deve 
comunicar aos outros organismos 
notificados as informações pertinentes 
relativas às aprovações de sistemas de 
qualidade emitidas e retiradas. 

Or. de

Justificação

Ver a justificação referente à alteração da relatora ao artigo 9, nº 1, alínea a), travessão 
4 bis.


