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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 41
Skäl 1

(1) De lagar och andra författningar som 
tillämpas i medlemsstaterna när det gäller 
utsläppande på marknaden av pyrotekniska 
artiklar skiljer sig åt, särskilt när det gäller 
aspekter som säkerhet och kvalitet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 42
Skäl 5

(5) För att säkerställa en tillräckligt hög (5) För att säkerställa en tillräckligt hög 
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skyddsnivå, bör pyrotekniska artiklar 
kategoriseras enligt typ av användning, syfte 
eller risknivå.

skyddsnivå, bör pyrotekniska artiklar 
kategoriseras enligt typ av användning, syfte 
eller risknivå, inbegripet ljudnivå.

Or. en

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 43
Skäl 5a (nytt)

(5a) I samband med religiösa, kulturella 
och traditionella festligheter i 
medlemsstaterna kan tillverkare som har
ett användningstillstånd tillverka och 
använda fyrverkerier för eget bruk inom 
den medlemsstatens territorium.

Or. de

Motivering

I Malta handtillverkas fyrverkerier för yrkesmässig användning vid religiösa festligheter. 
Tillverkarna är rädda för att förfarandena för bedömning av överensstämmelse kommer att 
medföra höga kostnader vilket på lång sikt kan omöjliggöra tillverkningen. Endast tillverkare 
som har tillstånd att avfyra fyrverkerier får lov att använda dem. I övrigt måste det emellertid 
undvikas att gemensamma testförfaranden som gäller i hela Europa kringgås.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 44
Skäl 6

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska artiklar, 
är det lämpligt med åldergränser för 
försäljning och användning och man bör se 
till att märkningen innehåller tillräcklig och 
lämplig information om säker användning 
till skydd för människors hälsa och för 
miljön. Bestämmelser skall finnas om att 
vissa pyrotekniska artiklar bara skall vara 
tillgängliga för auktoriserade specialister 
med tillräckliga kunskaper och erfarenheter.

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska artiklar, 
är det lämpligt med åldergränser för 
försäljning och användning och man bör se 
till att märkningen innehåller tillräcklig och 
lämplig information om säker användning 
till skydd för människors hälsa och för 
miljön. Bestämmelser skall finnas om att 
vissa pyrotekniska artiklar bara skall vara 
tillgängliga för auktoriserade specialister 
med tillräckliga kunskaper och erfarenheter.
När det gäller pyrotekniska artiklar för 
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fordon bör märkningskraven ta hänsyn till 
gällande praxis och till att 
underleverantörerna till bilindustrin säljer 
dessa artiklar uteslutande till professionella 
användare.

Or. de

Motivering

Bilindustrins underleverantörer säljer sina pyrotekniska artiklar till professionella användare 
(biltillverkarna och deras auktoriserade verkstäder). Leveranserna av dessa artiklar åtföljs, i 
enlighet med direktiv 91/155/EEG, av ett säkerhetsdatablad med de uppgifter som föreskrivs i 
artikel 12 i kommissionens förslag, liksom en mängd andra uppgifter. Därför finns det ingen 
anledning att upprepa dessa uppgifter på artiklarna eller deras förpackning.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 45
Skäl 12

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar i 
enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och det 
förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar i 
enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och det 
förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter. När det 
gäller pyrotekniska artiklar för fordon bör 
de befintliga internationella 
ISO-standarderna tillämpas med tanke på
att bilindustrins europeiska 
underleverantörer bedriver en verksamhet 
med internationell inriktning.

Or. de
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Motivering

Bilindustrins europeiska underleverantörer säljer sina produkter i hela världen. De 
internationella ISO-standarderna bör beaktas för att upprätthålla konkurrenskraften. 
Kontroller som är nödvändiga för att bilindustrins underleverantörer skall kunna uppfylla de 
internationella leveranskraven bör inte upprepas. Detta är också i linje med 
rekommendationerna från högnivågruppen CARS 21.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 46
Skäl 13a (nytt)

(13a) Kategorier av pyrotekniska artiklar 
som är lika till sin konstruktion, funktion 
eller uppträdande men som t.ex. har olika 
färger bör av de anmälda organen 
betraktas som produktfamiljer, förutsatt att 
artiklarna är tillräckligt lika varandra.

Or. de

Motivering

Fyrverkeritillverkarnas och fyrverkeriimportörernas kostnader kan reduceras genom att 
kategorier av pyrotekniska artiklar behandlas som produktfamiljer. Därmed kan man göra 
förfarandet enklare och mindre byråkratiskt. En annan fördel med denna bestämmelse är att 
samtliga tillverkare görs uppmärksamma på möjligheten att lämna in kategorier av typer till 
de anmälda organen och därmed minimera kostnaderna.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 47
Artikel 1, punkt 4, strecksats 2

– artiklar som omfattas av rådets 
direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 
om marin utrustning,

utgår

Or. de

Motivering

Det finns inga direktiv eller förordningar som innehåller säkerhetsbestämmelser för
pyrotekniska artiklar för marin utrustning eller flygplan. Det finns bara SOLAS-konventionen, 
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en FN-konvention om fartygssäkerhet. Det betyder att det inte finns någon riskdefinition på 
gemenskapsnivå, och därmed inte heller någon tillhörande kategorisering. Därför är det inte 
klart om det behövs fackmän för att hantera artiklarna. Denna osäkerhet har hittills tvingat 
medlemsstaterna att anta och tillämpa egna, nationella bestämmelser.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 48
Artikel 1, punkt 4, strecksats 3

– pyrotekniska artiklar avsedda för 
användning i flygplan,

utgår

Or. de

Motivering

Se föredragandens motivering till artikel 1.4 andra strecksatsen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 49
Artikel 1, punkt 4, strecksats 6

– Ammunition, dvs. projektiler och 
snurrande laddningar som används i 
handeldvapen, artilleri och andra 
skjutvapen.

– Ammunition, dvs. projektiler och 
drivladdningar som används i 
eldhandvapen, artilleri och andra 
skjutvapen.

Or. de

Motivering

Begreppet ”handeldvapen” definieras på olika sätt i olika internationella avtal. Begreppet 
”eldhandvapen” är tydligare.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 50
Artikel 2, punkt 1

1. Pyroteknisk artikel: Alla artiklar som är 
avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, 

1. Pyroteknisk artikel: Artiklar som 
innehåller explosiva ämnen eller 
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gas- eller rökeffekt eller en kombination av 
dessa, som en följd av exotermiska kemiska 
reaktioner både i underhållningssyfte och i 
annat syfte.

blandningar som är avsedda att skapa en 
värme-, ljus-, ljud-, gas- eller rökeffekt eller 
en kombination av dessa, som en följd av 
exotermiska kemiska reaktioner både i 
underhållningssyfte och i annat syfte.

Or. de

Motivering

Pyrotekniska artiklar innehåller ämnen eller blandningar som är explosiva enligt 
direktiv 92/69/EEG (testmetod A14).

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 51
Artikel 2, punkt 2

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild produkt 
tillgänglig för slutanvändning på 
gemenskapsmarknaden, för distribution eller 
användning, antingen mot betalning eller 
gratis.

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild produkt 
tillgänglig på gemenskapsmarknaden, för 
distribution eller användning, antingen mot 
betalning eller gratis. Fyrverkerier skall inte 
anses vara utsläppta på marknaden om de 
tillverkas för eget bruk av tillverkare som 
har ett användningstillstånd, och om de 
används inom samma medlemsstats 
territorium.

Or. xm

Motivering

”För slutanvändning” bör utgå eftersom till exempel bilindustrins underleverantörer 
levererar pyrotekniska artiklar, såsom krockkuddar och säkerhetsbälten, som skall användas i 
en fortsatt tillverkningsprocess.

På Malta tillverkas fyrverkerier för hand för yrkesmässig användning vid religiösa 
festligheter. Tillverkarna är rädda för att förfarandena för bedömning av överensstämmelse 
kommer att medföra höga kostnader vilket på lång sikt kan omöjliggöra tillverkningen. 
Endast tillverkare som redan har tillstånd att avfyra fyrverkerier, får lov att använda dem. I 
övrigt måste det emellertid undvikas att gemensamma testförfaranden som gäller i hela 
Europa kringgås



AM\625343SV.doc 7/27 PE 374.171v02-00

SV

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 52
Artikel 2, punkt 4

4. Pyroteknisk artikel för motorfordon: 
Artiklar som innehåller pyrotekniska 
substanser som används för att aktivera 
säkerhetsanordningar eller andra 
anordningar i motorfordon.

4. Pyroteknisk artikel för fordon: 
Komponenter i säkerhetsanordningar för 
fordon, vilka innehåller pyrotekniska 
substanser som används för att aktivera 
dessa eller andra anordningar.

Or. de

Motivering

Texten görs tydligare, och ”motorfordon” ersätts med ”fordon” eftersom de pyrotekniska 
artiklarna inte bara används i just motorfordon.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 53
Artikel 2, punkt 6

6. Auktoriserad representant: Den fysiska 
eller juridiska person som är etablerad inom 
gemenskapen och som fått skriftlig fullmakt 
från tillverkaren för att i dennes namn 
uppfylla de förpliktelser som krävs enligt 
detta direktiv.

6. Importör: Den fysiska eller juridiska 
person som har sitt huvudkontor inom
gemenskapen och som gör en artikel som 
tillverkats i ett tredjeland tillgänglig på 
gemenskapsmarknaden för första gången.

Or. de

Motivering

Denna ändring gäller hela direktivet. Genom begreppet ”importör” vill man se till att det 
finns en ”central” kontaktperson, så att man vid eventuella ansvarsfrågor kan kontakta en 
konkret importör inom EU. Om en tillverkare med huvudkontor utanför gemenskapen inte 
skulle uppfylla sina förpliktelser i fråga om att utse en auktoriserad representant skulle 
tillsynsmyndigheterna i gemenskapen inte ha någon ”central” kontaktperson.

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 54
Artikel 3, punkt 1, stycke 1
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1. Pyrotekniska artiklar som faller inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv skall 
kategoriseras av tillverkaren utifrån typ av 
användning, syfte och risknivå. De anmälda 
organen skall bekräfta kategoriseringen som 
en del av den bedömning av 
överensstämmelse som föreskrivs i artikel 9.

1. Pyrotekniska artiklar som faller inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv skall 
kategoriseras av tillverkaren utifrån typ av 
användning, syfte och risknivå, inbegripet 
ljudnivå. De anmälda organen skall bekräfta 
kategoriseringen som en del av den 
bedömning av överensstämmelse som 
föreskrivs i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 55
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 1

Kategori 1: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning på fysiskt 
avgränsade ytor, inklusive fyrverkerier 
avsedda för användning inne i bostäder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 56
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 1

Kategori 1: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning på fysiskt 
avgränsade ytor, inklusive fyrverkerier 
avsedda för användning inne i bostäder.

Kategori 1: Fyrverkerier med låg risknivå 
och försumbar ljudnivå avsedda för 
användning på fysiskt avgränsade ytor, 
inklusive fyrverkerier avsedda för 
användning inne i bostäder.

Or. en
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 57
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 2

Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på fysiskt 
avgränsade ytor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 58
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 2

Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på fysiskt 
avgränsade ytor.

Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå 
och låg ljudnivå avsedda för användning 
utomhus på fysiskt avgränsade ytor.

Or. en

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 59
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 3

Kategori 3: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på stora 
öppna ytor.

Kategori 3: Fyrverkerier med låg risknivå 
avsedda för användning utomhus på stora 
öppna ytor.

Ljudnivån hos dessa artiklar får inte vara 
skadlig för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Joel Hasse Ferreira

Ändringsförslag 60
Artikel 3, punkt 1, led a, kategori 4
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Kategori 4: Fyrverkerier med hög risknivå 
avsedda att användas endast av personer 
med specialistkunskaper, vanligen kallade 
”fyrverkerier för yrkesmässig användning”.

Kategori 4: Fyrverkerier med hög risknivå 
avsedda att användas endast av personer 
med specialistkunskaper, vanligen kallade 
”fyrverkerier för yrkesmässig användning”. 
Ljudnivån hos dessa artiklar får inte vara 
skadlig för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 61
Artikel 3, punkt 1, led a, stycke 1a (nytt)

Kombinerade fyrverkerier skall 
kategoriseras utifrån de enskilda 
fyrverkeriernas risknivå.

Or. de

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 62
Artikel 6, punkt 2

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i kategorierna 2 
eller 3 till allmänheten av skäl som rör 
allmän säkerhet.

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i kategorierna 2 
eller 3 till allmänheten av skäl som rör 
allmän säkerhet, ljud eller olägenhet.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse gör det möjligt för medlemsstaterna att begränsa försäljningen av 
fyrverkerier i kategorierna 2 och 3, vilka beräknas innebära ett hot för den allmänna 
säkerheten. Ändringsförslaget skall göra texten något mer långtgående, genom att ge 
medlemsstaterna möjlighet att även begränsa försäljningen av fyrverkerier som kan innebära 
alltför höga ljudnivåer eller som har använts på ett störande eller asocialt sätt.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 63
Artikel 6, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder, t.ex. vid mässor, utställningar, 
demonstrationer osv., för visning av 
pyrotekniska artiklar som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt anger 
denna brist på överensstämmelse och att 
artiklarna inte får försäljas innan tillverkaren 
eller dennes representant i gemenskapen sett 
till att de uppfyller kraven. Vid sådana 
evenemang skall lämpliga säkerhetsåtgärder 
vidtas i enlighet med de krav som fastställs 
av den berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet för att garantera människors 
säkerhet.

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder, t.ex. vid mässor, utställningar, 
demonstrationer osv., för visning och 
användning av pyrotekniska artiklar som 
inte uppfyller bestämmelserna i detta 
direktiv, under förutsättning att en synlig 
skylt tydligt anger denna brist på 
överensstämmelse och att artiklarna inte får 
försäljas innan tillverkaren eller dennes 
representant i gemenskapen sett till att de 
uppfyller kraven. Vid sådana evenemang 
skall lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i 
enlighet med de krav som fastställs av den 
berörda medlemsstatens behöriga myndighet 
för att garantera människors säkerhet.

Or. de

Motivering

Den språkliga ändringen bör föras in i direktivet. I punkt 3 första meningen skall ”im Sinne 
dieser Richtlinie” utgå, eftersom detta inte har någon motsvarighet i den engelska versionen 
(gäller endast den tyska versionen – öv. anm.). Vid demonstrationer måste fyrverkerier också 
kunna användas i enlighet med artikel 6.3, för att man skall kunna visa kunderna hur de 
fungerar.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 64
Artikel 6, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar för motorfordon avsedda för 
forskning, utveckling och provning som inte 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, 
under förutsättning att en synlig skylt tydligt 
anger denna brist på överensstämmelse och 
att de inte får försäljas.

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa några 
hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar avsedda för forskning, utveckling 
och provning som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt anger 
denna brist på överensstämmelse och att de 
inte får försäljas.
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Or. de

Motivering

Det bör inte finnas några onödiga, byråkratiska hinder i fråga om pyrotekniska artiklar som 
är avsedda för forskning, utveckling eller provning. Därför bör det inte införas något 
förfarande för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 65
Artikel 8, punkt 3, stycke 1

3. Pyrotekniska artiklar som omfattas av 
detta direktiv och som överensstämmer med
de relevanta harmoniserade standarder som
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning skall av medlemsstaterna 
anses uppfylla de grundläggande 
säkerhetskrav som fastställs i artikel 4.1.

3. Pyrotekniska artiklar som omfattas av 
detta direktiv skall av medlemsstaterna 
anses uppfylla de väsentliga skyddskrav 
som avses i artikel 4.1 om de 
överensstämmer med de nationella 
standarder som införts för genomförandet 
av de harmoniserade standarder vilkas 
referenser har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. 
Medlemsstaterna skall offentliggöra 
referenserna för de nationella standarder 
som införts för genomförandet av dessa 
harmoniserade standarder.

Or. de

Motivering

Denna text motsvarar artikel 4.1 i direktiv 93/15/EEG och bör därför anpassas efter denna 
artikel.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 66
Artikel 8, punkt 4

4. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att de harmoniserade standarder som 
anges i denna artikel inte till fullo uppfyller 
de krav som avses i artikel 4.1, skall 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten, med angivande av skälen till 

4. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att de harmoniserade standarder som 
anges i denna artikel inte till fullo uppfyller 
de krav som avses i artikel 4.1, skall 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten, med angivande av skälen till 
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detta, hänskjuta ärendet till den ständiga 
kommitté som inrättades genom 
direktiv 98/34/EG. Kommittén skall yttra sig 
utan dröjsmål. Mot bakgrund av 
kommitténs yttrande skall kommissionen 
underrätta medlemsstaterna om de åtgärder 
som skall vidtas rörande de harmoniserade
standarderna och det offentliggörande som
avses i punkt 2.

detta, hänskjuta ärendet till den ständiga 
kommitté som inrättades genom 
direktiv 98/34/EG. Kommittén skall yttra sig 
inom 6 månader efter att yttrandet begärts. 
Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall 
kommissionen underrätta medlemsstaterna 
om de åtgärder som skall vidtas rörande
standarder och offentliggörande av dessa
enligt punkt 2.

Or. de

Motivering

För industrin, som för sin verksamhet behöver klart angivna tidsramar, vore det inte önskvärt 
att kommissionen eller en medlemsstat när som helst kan ifrågasätta en harmoniserad 
standard. Artikel 8.4 andra meningen motsvarar artikel 5 i direktiv 93/15/EEG och bör därför 
anpassas efter denna artikel.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 67
Artikel 9, punkt 1, led ba (nytt)

(ba) Förfarandet för omfattande 
kvalitetssäkring (modul H) enligt bilaga II 
(6 a), dock endast i fråga om fyrverkerier i 
kategori 4.

Or. de

Motivering

För fyrverkerier i kategori 4 skall bedömning av överensstämmelse ske enligt modul H. Detta 
innebär en kvalitetssäkring av produkten. En typkontroll enligt modul B krävs alltså inte. 
Därmed reduceras kostnaderna liksom onödiga administrativa insatser, och förfarandet blir 
mindre byråkratiskt.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 68
Artikel 10, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
och övriga medlemsstater anmäla vilka 

(Berör inte den svenska versionen.)
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organ de har utsett för att genomföra 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse enligt artikel 9 samt vilka 
specifika uppgifter dessa organ har ålagts att 
utföra och vilka identifikationsnummer 
kommissionen på förhand har tilldelat dem.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 69
Artikel 10, punkt 4a (ny)

4a. När ett anmält organs anmälan dras 
tillbaka skall de bedömningar av 
överensstämmelse och tillhörande 
handlingar som utfärdats av det berörda 
organet fortsätta att gälla, utom i de fall 
där det finns en direkt risk för hälsa och 
säkerhet.

Or. de

Motivering

Tillverkarna skall inte tvingas att genomgå ännu ett förfarande för bedömning av 
överensställelse.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 70
Artikel 10, punkt 4b (ny)

4b. Kommissionen skall på sin webbplats
offentliggöra tillbakadragandet av ett 
anmält organs anmälan.

Or. de



AM\625343SV.doc 15/27 PE 374.171v02-00

SV

Motivering

På så sätt ser man till att alla berörda parter har tillgång till uppdaterad information.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 71
Artikel 11, punkt 1, stycke 1

1. EG:s överensstämmelsemärkning skall, på 
ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och 
outplånlig, anbringas på de pyrotekniska 
artiklarna eller, om detta inte är möjligt, på 
en identifieringskylt som är fäst på dessa 
eller, som sista lösning om ingen av de två 
första metoderna kan användas, på 
förpackningen. Identifieringsskylten måste 
vara utformad på ett sådant sätt att den inte 
kan återanvändas.

1. EG:s överensstämmelsemärkning skall, på 
ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och 
outplånlig, anbringas på de pyrotekniska 
artiklarna eller, om detta inte är möjligt, på 
en identifieringsskylt som är fäst på dessa 
eller på förpackningen. Identifieringsskylten 
måste vara utformad på ett sådant sätt att den 
inte kan återanvändas.

Or. de

Motivering

Enligt den mångåriga praxis som föreskrivs i standarderna i serie EN 14035 har det visat sig 
ändamålsenligt att anbringa märkningen för mindre artiklar på förpackningen. Av samma 
skäl bör CE-märkningen sättas på artikeln, på en identifieringsskylt eller på förpackningen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 72
Artikel 11, punkt 2

2. Tillverkarna skall inte anbringa några
märkningar eller påskrifter på pyrotekniska 
artiklar som kan förvirra tredje man vad 
gäller CE-märkningens betydelse och 
utformning. Andra märkningar får anbringas 
på pyrotekniska artiklar om detta inte 
minskar CE-märkningens synlighet eller 
läslighet.

2. Inga märkningar eller påskrifter som kan 
förvirra tredje man vad gäller 
CE-märkningens betydelse och utformning
får anbringas på de pyrotekniska 
artiklarna. Andra märkningar får anbringas 
på pyrotekniska artiklar om detta inte 
minskar CE-märkningens synlighet eller 
läslighet.

Or. de
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Motivering

Även om denna skyldighet i samband med försäljningen riktar sig till tillverkaren, bör 
bestämmelsen få en generellare formulering för att det skall kunna undvikas att produkten i 
efterhand förses med märkning.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 73
Artikel 12, punkt 1

1. Tillverkarna skall se till att de 
pyrotekniska artiklarna är tydligt märkta på 
det officiella språket eller språken i det land 
där artikeln säljs till konsumenten.

1. Tillverkarna skall se till att de 
pyrotekniska artiklarna är tydligt märkta på 
det officiella språket eller språken i det land 
där artikeln säljs till konsumenten. Detta 
skall inte gälla pyrotekniska artiklar som 
används i säkerhetsanordningar för 
fordon.

Or. de

Motivering

Se föredragandens motivering till skäl 6. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 74
Artikel 12, punkt 2

2. Märkningen av de pyrotekniska artiklarna 
skall obligatoriskt innehålla uppgifter om 
tillverkarens eller den auktoriserade 
representantens namn, artikelns namn och 
typ, åldersgränser i enlighet med artikel 7.1 
och 7.2, tillämplig kategori, bruksanvisning 
samt, där så är tillämpligt, säkerhetsavstånd. 
Märkningen skall också innehålla 
uppgifter om klass/indelning (1.1-1.6) av de 
substanser eller den blandning av 
substanser som ingår i artikeln enligt 
FN/ADR-klassifikationssystemet eller 
jämförbar information om riskerna (risk 
för massexplosion, risk för projektiler, risk 
för splitter, brandrisk).

2. Märkningen av de pyrotekniska artiklarna 
skall obligatoriskt innehålla 
CE-märkningen, uppgifter om tillverkarens 
eller en importörs namn, artikelns namn och 
typ, åldersgränser i enlighet med artikel 7.1 
och 7.2, tillämplig kategori, bruksanvisning 
samt, där så är tillämpligt, säkerhetsavstånd. 
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Or. de

Motivering

Enligt FN:s rekommendationer skall en indelning endast göras av förpackade substanser 
eller artiklar. Om en artikel innehåller en explosiv substans går det endast att göra en 
indelning av artikeln i sin förpackning. Dessutom är det ofta skillnad mellan de explosiva 
egenskaperna hos en substans och de explosiva egenskaperna hos en artikel som innehåller 
denna substans. Därför skulle en sådan märkning ge felaktig information.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 75
Artikel 12, punkt 4

4. Om det inte finns tillräckligt med plats på 
den pyrotekniska artikeln för de 
märkningskrav som anges i punkterna 2 och 
3 i denna artikel, skall informationen 
återfinnas på förpackningen.

4. Om det inte finns tillräckligt med plats på 
den pyrotekniska artikeln för de 
märkningskrav som anges i punkterna 2 och 
3 i denna artikel, skall informationen 
återfinnas på den minsta förpackningsenhet 
som tillhandahålls konsumenten.

Or. de

Motivering

För att uppnå målet i fråga om konsumentskydd får märkningen inte sättas på den 
förpackning som artiklarna skickas i, utan på den minsta förpackningsenhet som 
tillhandahålls konsumenten. Om märkningen sätts på den förpackning som artiklarna skickas 
i är risken att denna kommer att slängas bort, utan att konsumenten får kännedom om 
märkningens innehåll.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 76
Artikel 12, punkt 5

5. Bestämmelserna i punkterna 1-4 i denna 
artikel skall inte tillämpas på de fyrverkerier 
i kategori 4 och andra pyrotekniska artiklar 
i kategori 2, som tillverkaren demonstrerar 
för allmänheten.

5. Bestämmelserna i punkterna 1-4 i denna 
artikel skall inte tillämpas på pyrotekniska 
artiklar som demonstreras för 
försäljningsändamål vid mässor, 
utställningar eller demonstrationer i 
enlighet med artikel 6.3 i detta direktiv, 
eller som är avsedda för forskning, 
utveckling eller provning i enlighet med 
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artikel 6.4 i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 6.3 i detta direktiv får pyrotekniska artiklar som inte uppfyller bestämmelserna i 
detta direktiv demonstreras vid mässor, utställningar och demonstrationer. På samma sätt 
föreskriver artikel 6.4 att ett undantag skall göras för pyrotekniska artiklar avsedda för 
forskning, utveckling och provning. Detta innebär att dessa produkter inte heller behöver 
förses med märkning.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 77
Artikel 12a (ny)

Artikel 12a
Märkning av pyrotekniska artiklar för 

fordon
1. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna för fordon skall åtminstone
innehålla uppgifter om tillverkarens eller 
dennes auktoriserade importörs namn, 
samt artikelns namn och typ.
2. Om det inte finns tillräckligt med plats 
på den pyrotekniska artikeln för de 
märkningskrav som anges i punkt 1 i 
denna artikel, skall informationen 
återfinnas på förpackningen.

Or. de

Motivering

Pyrotekniska artiklar måste märkas på motsvarande sätt. Detta accepteras i princip. 
Emellertid är de pyrotekniska artiklar som är installerade i fordon ibland så små att de inte 
kan märkas på det sätt som föreskrivs i direktivet. Pyrotekniska artiklar för fordon installeras 
endast av utbildade specialister, och därför bör det räcka med en förklaring på det 
säkerhetsdatablad som skall bifogas de pyrotekniska artiklarna (såsom fallet är med den 
bipacksedel som skall bifogas läkemedel, som också läggs i förpackningen, i stället för att 
informationen trycks på varje enskilt läkemedel).
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 78
Artikel 12a (ny)

Artikel 12a
Märkning av pyrotekniska artiklar för 

fordon
1. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna för fordon skall innehålla 
uppgifter om tillverkarens eller importörens 
namn, samt artikelns namn och typ, 
säkerhetsuppgifter och CE-märkning.
2. Om det inte finns tillräckligt med plats 
på den pyrotekniska artikeln för de 
märkningskrav som anges i punkt 1 i 
denna artikel, skall informationen 
återfinnas på förpackningen.

Or. de

Motivering

Se föredragandens motivering till skäl 6.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 79
Artikel 13, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall anordna och utföra
lämplig övervakning av produkter som 
släpps ut på marknaden varvid hänsyn skall 
tas till överensstämmelsen för de produkter
som är försedda med CE-märkning.

2. Medlemsstaterna skall anordna lämplig 
övervakning av pyrotekniska artiklar som 
skall släppas ut på marknaden och skall, 
med hänsyn till överensstämmelsen för de 
artiklar som är försedda med CE-märkning, 
regelbundet utföra inspektioner vid 
importen till gemenskapen samt i lager-
och industrianläggningar.

Or. de

Motivering

För att garantera användarnas säkerhet och förebygga pirattillverkning är det mycket viktigt 
att marknaden övervakas. Övervakningen bör helst genomföras vid den inre marknadens yttre 
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gränser. När artikeln väl börjat användas är det för sent för övervakningen, eftersom 
pirattillverkade artiklar då redan finns i omlopp.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 80
Artikel 13, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om övervakningen i enlighet 
med punkt 2 ovan.

Or. de

Motivering

Se föredragandens motivering till artikel 13.2.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 81
Artikel 13, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall på sin webbplats 
offentliggöra de artiklar som i enlighet med 
punkt 3 inte längre uppvisar den 
överensstämmelse som krävs, som är 
förbjudna eller som får släppas ut på 
marknaden med vissa begränsningar.

Or. de

Motivering

Fyrverkeritillverkarnas och fyrverkeriimportörernas kostnader kan reduceras genom att 
kategorier av pyrotekniska artiklar behandlas som produktfamiljer. Därmed kan man göra 
förfarandet enklare och mindre byråkratiskt. En annan fördel med denna bestämmelse är att 
samtliga tillverkare görs uppmärksamma på möjligheten att lämna in kategorier av typer till 
de anmälda organen och därmed minimera kostnaderna.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 82
Artikel 16, punkt 1
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1. När en åtgärd vidtas skall det enligt detta 
direktiv anges om åtgärden vidtagits

1. När en åtgärd vidtas skall det enligt detta 
direktiv anges om åtgärden vidtagits

(a) för att förbjuda eller begränsa 
utsläppandet på marknaden av produkten 
eller

(a) för att förbjuda eller begränsa 
utsläppandet på marknaden av produkten 
eller

(b) för att dra tillbaka en produkt från 
marknaden och vilka de exakta grunderna är 
för beslutet. Sådana åtgärder skall utan 
dröjsmål meddelas den berörda parten, som 
samtidigt skall underrättas om vilka 
rättsmedel som står till hans förfogande 
enligt gällande nationell lagstiftning i 
medlemsstaten ifråga och vilka tidsfrister 
som gäller för sådana rättsmedel.

(b) för att dra tillbaka en produkt från 
marknaden

och vilka de exakta grunderna är för 
beslutet. Sådana åtgärder skall utan dröjsmål 
meddelas den berörda parten, som samtidigt 
skall underrättas om vilka rättsmedel som 
står till hans förfogande enligt gällande 
nationell lagstiftning i medlemsstaten ifråga 
och vilka tidsfrister som gäller för sådana 
rättsmedel.

Or. de

Motivering

Tydliggörande av punkt 1 b – både för åtgärd 1 a och 1 b måste grunderna anges.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 83
Artikel 17, inledningen

De åtgärder som krävs för att genomföra 
detta direktiv skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 18.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 84
Artikel 20, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall senast den […]1

anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall senast den […]1

anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

____________________

118 månader efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

____________________

130 månader efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

Or. de

Motivering

De flesta medlemsstaterna har klagat över att tidsfristen för genomförandet är för kort. 
Medlemsstaterna behöver en rimlig tidsfrist för att inrätta anmälda organ och anpassa sig 
efter direktivets bestämmelser.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 85
Artikel 20, punkt 2

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den […]1 när det gäller fyrverkerier 
och från och med den […]2 när det gäller 
andra pyrotekniska artiklar.

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den […]1 när det gäller fyrverkerier 
och från och med den […]2 när det gäller 
fyrverkerier i kategori 4 och andra 
pyrotekniska artiklar.

____________________

124 månader efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

____________________

13 år efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

25 år efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

27 år efter offentliggörandet av detta 
direktiv.
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Or. de

Motivering

Många medlemsstater och tillverkare har klagat över att tidsfristerna är för korta. 
Tillverkarna behöver få tillräckligt med tid på sig för att anpassa sig efter de nya 
bestämmelserna. Dessutom innebär förlängningen av användningsfristen att man får
tillräckligt med tid på sig för att utarbeta bestämmelser för fyrverkerier som hittills inte 
omfattats av några harmoniserade standarder.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 86
Artikel 20, punkt 2

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den […]1 när det gäller fyrverkerier 
och från och med den […]2 när det gäller
andra pyrotekniska artiklar.

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den […]1 när det gäller fyrverkerier 
och andra pyrotekniska artiklar.

____________________

1 24 månader efter offentliggörandet av 
detta direktiv.

____________________

1 10 år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

2 5 år efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

Or. de

Motivering

Övergångsbestämmelserna måste medge tillräckligt med tid för att sälja ut de varor som 
redan finns i lager och beställa nya varor. I samförstånd med det europeiska 
fyrverkeriförbundet föreslås därför en 10-årig tidsfrist för att ta hänsyn till den långa 
förberedelse-, tillverknings- och leveranstid som krävs för fyrverkerier, som till största delen 
tillverkas i Kina och transporteras med fartyg till Europa. Denna övergångsperiod skulle 
också göra det möjligt att sälja ut de fyrverkerier som ännu är osålda.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 87
Bilaga 2, led 6a (nytt) 

6a. Modul H: Omfattande kvalitetssäkring
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1. Denna modul beskriver det förfarande 
genom vilket en tillverkare som uppfyller 
skyldigheterna i avsnitt 2 säkerställer och 
garanterar att de berörda produkterna
uppfyller tillämpliga krav i direktivet. 
Tillverkaren eller dennes importör skall 
anbringa EG-märket på varje produkt och 
upprätta en skriftlig försäkran om 
överensstämmelse. CE-märkningen skall 
åtföljas av identifikationsnumret för det 
anmälda organ som ansvarar för de 
kontroller som anges i avsnitt 4.
2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt 
kvalitetssystem för konstruktion, 
tillverkning, kontroll av färdiga produkter 
och provning enligt beskrivningen i 
avsnitt 3 och skall vara underkastad den 
övervakning som avses i avsnitt 4.
3. Kvalitetssystem
3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ 
ansöka om att få sitt kvalitetssystem 
bedömt.
Ansökan skall innehålla
– alla upplysningar av betydelse för den 
planerade produktkategorin,
– dokumentation av kvalitetssystemet.
3.2. Kvalitetssystemet skall säkerställa att 
produkterna överensstämmer med de 
tillämpliga kraven i detta direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser 
som tillverkaren tagit hänsyn till skall 
dokumenteras på ett systematiskt och 
överskådligt sätt i form av skriftliga 
riktlinjer, förfaringssätt och instruktioner. 
Denna dokumentation av kvalitetssystemet 
skall säkerställa en enhetlig tolkning av 
kvalitetsprinciper och kvalitetsförfarande, 
till exempel program, planer, manualer och 
dokument.
I synnerhet skall följande frågor beskrivas 
tillräckligt utförligt i dokumentationen:
– Kvalitetsmål, organisationsstruktur och 
ledningens ansvar och befogenheter 
beträffande konstruktion och 
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produktkvalitet.
– De tekniska konstruktionsspecifikationer, 
inklusive standarder, som kommer att 
användas och, när standarderna enligt 
artikel 8 inte tillämpas fullt ut, vilka medel 
som kommer att användas för att 
säkerställa att de tillämpliga väsentliga 
kraven i direktivet uppfylls.
– De tekniker, processer och systematiska 
förfaringssätt för konstruktionskontroll och 
konstruktionsverifikation som använts vid 
konstruktionen av de produkter som ingår i 
den berörda produktkategorin.
– De motsvarande tekniker, processer och 
systematiska förfaringssätt som använts vid 
tillverkning, kvalitetsstyrning och 
kvalitetssäkring.
– De undersökningar och provningar som 
utförts före, under och efter tillverkningen 
samt hur ofta dessa har utförts.
– Kvalitetsdokumenten, såsom 
granskningsrapporter och 
provningsresultat, kalibreringsresultat, 
redogörelser för berörd personals 
kvalifikationer osv.
– Hur övervakning sker av att den 
konstruktions- och produktkvalitet som 
krävs uppnås och att kvalitetssystemet 
fungerar effektivt.
3.3. Det anmälda organet skall bedöma 
kvalitetssäkringssystemet för att avgöra om 
det uppfyller kraven i avsnitt 3.2. 
Överensstämmelse med dessa krav skall 
förutsättas för kvalitetssystem som följer 
tillämplig harmoniserad standard. 
Bland bedömarna skall minst en ha 
erfarenhet av bedömning inom berörd 
produktteknologi. Bedömningsförfarandet 
skall inbegripa besök i tillverkarens lokaler.
Organet skall meddela tillverkaren sitt 
beslut. Meddelandet skall innehålla 
slutsatserna från undersökningen samt ett 
motiverat beslut om bedömningen.
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3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra 
de skyldigheter som är förenade med det 
godkända kvalitetssystemet och se till att 
systemet hela tiden fungerar adekvat och 
effektivt.
Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant skall fortlöpande underrätta 
det anmälda organ som har godkänt 
kvalitetssystemet om alla ändringar som 
planeras i det.
Det anmälda organet skall ta ställning till 
ändringsförslagen samt avgöra om ett 
sådant ändrat kvalitetssystem fortfarande 
uppfyller kraven i avsnitt 3.2 eller om en ny 
bedömning är nödvändig.
Organet skall meddela tillverkaren sitt 
beslut. Meddelandet måste innehålla 
slutsatserna från undersökningen och ett 
motiverat beslut om bedömningen.
4. EG-övervakning på det anmälda 
organets ansvar
4.1 Syftet med EG-övervakningen är att 
försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt 
fullgör de skyldigheter som är förenade 
med det godkända kvalitetssystemet.
4.2. Tillverkaren skall i inspektionssyfte ge 
det anmälda organet tillträde till lokaler för 
konstruktion, tillverkning, inspektion, 
provning och lagring och skall 
tillhandahålla all nödvändig information, 
särskilt i fråga om
– dokumentationen av kvalitetssystemet,
– kvalitetsprotokoll avseende 
kvalitetssäkringssystemets 
konstruktionsdel, till exempel resultat av 
analyser, beräkningar, provningar etc.,
– kvalitetsprotokoll avseende 
kvalitetssäkringssystemets tillverkningsdel,
såsom inspektionsrapporter och 
provningsdata, kalibreringsdata, 
redogörelser för den berörda personalens 
kvalifikationer osv.
4.3. Det anmälda organet skall regelbundet 
genomföra granskningar för att försäkra 
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sig om att tillverkaren upprätthåller och 
tillämpar kvalitetssystemet och skall sedan 
lämna en rapport om kvalitetsgranskningen
till tillverkaren.
4.4. Det anmälda organet får dessutom 
göra oanmälda besök hos tillverkaren. 
Under sådana besök får det anmälda 
organet utföra eller låta utföra provningar 
för att vid behov kontrollera att 
kvalitetssystemet fungerar på ett korrekt 
sätt. Det anmälda organet skall sedan 
lämna en besöksrapport till tillverkaren 
och, om provning har utförts, en 
provningsrapport.
5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter 
det att tillverkningen av en produkt har 
upphört kunna uppvisa följande för de 
nationella myndigheterna:
– Den dokumentation som anges i 
avsnitt 3.1 andra stycket andra
strecksatsen.
– De ändringar som anges i avsnitt 3.4
andra stycket.
– Sådana beslut och rapporter från det 
anmälda organet som anges i avsnitt 3.4 
sista stycket, samt i avsnitten 4.3 och 4.4.
6. Varje anmält organ skall ge övriga 
anmälda organ relevant information om de 
godkännanden av kvalitetssystem som har 
utfärdats eller återkallats.

Or. de

Motivering

Se föredragandens motivering till artikel 9.1 a strecksats 4a.
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