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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění pyrotechnických výrobků 
na trh
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0457)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0312/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) K pyrotechnickým výrobkům patří 
mimo jiné zábavní pyrotechnika, divadelní 
pyrotechnické výrobky a pyrotechnické 
výrobky pro technické účely, jako jsou 
generátory plynu používané u airbagů 
nebo napínačů bezpečnostních pásů atd.

Odůvodnění

Poskytuje neúplný výčet příkladů výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, aby se lépe 
objasnila oblast její působnosti.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Aby se předešlo uvádění padělaných 
výrobků na trh, měly by fyzické a 
právnické osoby, které dovážejí výrobky 
do Společenství, převzít všechny 
povinnosti výrobce.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se převážná většina zábavní pyrotechniky na trhu EU dováží z Číny a že 
pověřené zástupce lze snadno vyměnit, měl by dovozce převzít odpovědnost výrobce a tím 
zajistit, že výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky a že byl použit odpovídající 
postup posuzování shody, aby se předešlo uvádění padělaných výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5b (nový)

(5b) Tuto směrnici by pyrotechnické 
výrobky měly splňovat v době, kdy jsou 
poprvé uvedeny na trh Společenství. 
Zábavní pyrotechnika vyrobená pro 
vlastní potřebu se však nepovažuje za 
výrobky uvedené na trh podle zásady 
uvedených v usnesení Rady ze dne 7. 
května 1985 o novém přístupu k technické 
harmonizaci a normám1.
Úř. věst. C 136, 4. 6. 1985, s. 1.

Odůvodnění

Výrobky vyrobené pro vlastní potřebu se obecně nepokládají za výrobky uvedené na trh podle 
směrnic o novém přístupu, a tyto výrobky tedy nemusí splňovat tuto směrnici.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6

(6) Vzhledem k nebezpečí souvisejícímu s 
používáním pyrotechnických výrobků je 
v zájmu ochrany lidského zdraví a 
bezpečnosti, jakož i ochrany životního 

(6) Vzhledem k nebezpečí souvisejícímu s 
používáním pyrotechnických výrobků je 
v zájmu ochrany lidského zdraví a 
bezpečnosti, jakož i ochrany životního 
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prostředí vhodné stanovit věkové hranice 
pro jejich prodej spotřebitelům a jejich 
použití a zajistit, aby jejich označení 
obsahovalo dostatečné a přiměřené 
informace o bezpečném použití. Je nutno 
přijmout ustanovení pro určité 
pyrotechnické výrobky, které by měly být 
dostupné pouze oprávněným odborníkům s 
potřebnými znalostmi, dovednostmi a 
zkušenostmi.

prostředí vhodné stanovit věkové hranice 
pro jejich prodej spotřebitelům a jejich 
použití a zajistit, aby jejich označení 
obsahovalo dostatečné a přiměřené 
informace o bezpečném použití. Je nutno 
přijmout ustanovení pro určité 
pyrotechnické výrobky, které by měly být 
dostupné pouze oprávněným odborníkům s 
potřebnými znalostmi, dovednostmi a 
zkušenostmi. Co se týká automobilových 
pyrotechnických výrobků, měly by 
požadavky na označování zohlednit 
současnou praxi a skutečnost, že 
automobilový dodavatelský průmysl 
prodává tyto výrobky profesionálním 
uživatelům.

Odůvodnění

Je třeba si uvědomit, že automobilové pyrotechnické výrobky se obecně neprodávají přímo 
spotřebitelům, nýbrž profesionálním uživatelům (výrobcům vozidel a jejich autorizovaným 
dílnám). Proto by to požadavky na označování uvedené v této směrnici měly zohlednit, stejně 
jako další požadavky stanovené právními předpisy Společenství, zejména bezpečnostní listy 
podle směrnice Komise 91/155/EHS, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS 
vymezují a stanovuje podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné 
přípravky, které doprovázejí dodávky automobilových pyrotechnických výrobků.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 12

(12) Evropské harmonizované normy 
vypracovává, přijímá a upravuje Výbor pro 
evropskou normalizaci (CEN), Výbor pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 
a Evropský institut pro normalizaci v 
telekomunikacích (ETSI). Tyto organizace 
jsou uznávány jako oprávněné k přijímání 
harmonizovaných norem, které 
vypracovávají v souladu s obecnými 
pravidly pro spolupráci mezi těmito 
organizacemi a Komisí1 a v souladu s 
postupem stanoveným směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 

(12) Evropské harmonizované normy 
vypracovává, přijímá a upravuje Výbor pro 
evropskou normalizaci (CEN), Výbor pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 
a Evropský institut pro normalizaci v 
telekomunikacích (ETSI). Tyto organizace 
jsou uznávány jako oprávněné k přijímání 
harmonizovaných norem, které 
vypracovávají v souladu s obecnými 
pravidly pro spolupráci mezi těmito 
organizacemi a Komisí a v souladu s 
postupem stanoveným směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 

  
1 Úř. věst. C 91, 16.4.2003, s. 7.
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poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů.

poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů. Co se týká 
automobilových pyrotechnických výrobků, 
měly by se před evropskými normami 
upřednostňovat normy ISO vzhledem k 
mezinárodní povaze evropského 
automobilového dodavatelského 
průmyslu.

Odůvodnění

Uvádí text do souladu s doporučeními skupiny na vysoké úrovni CARS 21. Protože evropský 
automobilový dodavatelský průmysl prodává výrobky do celého světa, upřednostňují se s 
ohledem na udržení konkurenceschopnosti normy ISO. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12) Podle nového přístupu k technické 
harmonizaci a normalizaci pyrotechnické 
výrobky vyrobené v souladu 
s harmonizovanými normami využívají 
toho, že se u nich předpokládá shoda se 
základními bezpečnostními požadavky 
uvedenými v této směrnici. Kromě toho 
zůstává použití harmonizovaných norem 
nebo jiných norem dobrovolné a výrobce 
nebo dovozce může použít pro splnění 
požadavků jiné technické specifikace. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit větší právní jistotu a jasnost ohledně zásad nového 
přístupu, na němž je tento návrh směrnice založen.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Skupiny pyrotechnických výrobků, 
jako jsou podobné výrobky různé barvy, 
by měly oznámené subjekty posuzovat 
jako soubory výrobků, pokud jsou si tyto 
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výrobky dostatečně podobné. 

Odůvodnění

Aby se snížily náklady výrobců a dovozců zábavní pyrotechniky, není třeba testovat každý 
jednotlivý výrobek. Jak je uvedeno ve vyhodnocení dopadu provedeném Komisí, existuje 
prostor pro zařazení do skupin na základě parametrů týkajících se jejich rozměrů a výkonu 
vzhledem k tomu, že rozdíly jsou často jenom malé. Tento přístup v současné době používají 
oznámené subjekty ve vztahu k testování výbušnin.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Podle nového přístupu k technické 
harmonizaci a normalizaci je k povolení 
možnosti napadení shody pyrotechnických 
výrobků nebo chyb či nedostatků 
harmonizovaných norem zapotřebí 
ochranná doložka. Členské státy jsou tedy 
povinny přijmout všechna příslušná 
opatření pro zákaz nebo omezení uvedení 
výrobků nesoucích označení CE na trh 
nebo pro jejich stažení z trhu, pokud tyto 
výrobky ohrožují zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů, jsou-li používány k 
určenému účelu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit větší právní jistotu a jasnost ohledně zásad nového 
přístupu, na němž je tento návrh směrnice založen. Směrnice o novém přístupu tedy obsahuje 
formu ochranné doložky, která zavazuje členské státy omezit nebo zakázat uvádění 
nebezpečných výrobků nebo výrobků, které nesplňují požadavky, na trh nebo tyto výrobky 
stáhnout z trhu.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 16a (nový)

(16a) Je v zájmu výrobců a dovozců, aby 
dodávali bezpečné výrobky a předešli 
nákladům na odpovědnost za vadné 
výrobky způsobující škody jednotlivcům a 
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soukromému majetku. Z tohoto hlediska 
směrnice Rady č. 85/374/EHS ze dne 
25. července 1985 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
odpovědnosti za vadné výrobky1 doplňuje 
tuto směrnici, protože stanovuje přísný 
režim odpovědnosti výrobců a dovozců a 
zajišťuje odpovídající úroveň ochrany 
spotřebitelů. Dále tato směrnice uvádí, že 
oznámené subjekty by měly být 
odpovídajícím způsobem pojištěny z 
hlediska jejich profesionální činnosti, 
pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo pokud není za inspekce 
přímo odpovědný sám členský stát. 
_____

1 Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29. Směrnice ve 
znění směrnice 1999/34/ES (Úř. věst. L 141, 
4.6.1999, s. 20)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit větší právní jistotu a koherenci s ostatními nástroji 
Společenství. Směrnice o odpovědnosti za výrobky platí proto pro všechny výrobky, na které 
se vztahuje směrnice o novém přístupu. Tento návrh směrnice a směrnice o odpovědnosti za 
výrobky tedy představují doplňující se prvky při zajišťování odpovídající úrovně ochrany.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 17

(17) Je nezbytné stanovit přechodné 
období, aby bylo možno postupně 
přizpůsobit vnitrostátní předpisy 
v určených oblastech.

(17) Je nezbytné stanovit přechodné 
období, aby bylo možno postupně 
přizpůsobit vnitrostátní předpisy 
v určených oblastech. Výrobci a dovozci 
potřebují čas, aby mohli uplatňovat práva 
podle platných vnitrostátních předpisů, 
než vstoupí tato směrnice v platnost, např. 
prodat své zásoby vyrobených výrobků. 
Kromě toho by specifické přechodné 
období, které tato směrnice stanovuje, 
poskytlo dodatečnou dobu na přijetí 
harmonizovaných norem a zajistilo rychlé 
provedení této směrnice, aby se posílila 
ochrana spotřebitelů. 
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Odůvodnění

Tato dodatečná doba pro provádění ustanovení pro zábavní pyrotechniku umožní výrobcům a 
dovozcům uplatňovat všechna práva, která získali na základě vnitrostátních předpisů platných 
před touto směrnicí. Současně toto přechodné období zaručuje rychlé provádění této směrnice 
s cílem lepší ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Kromě toho přechodné období 
poskytne dostatek času pro přijetí harmonizovaných norem.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 1 odst. 4 odrážka 3

– pyrotechnické výrobky určené pro 
použití v letadlech,

- pyrotechnické výrobky určené pro použití 
v leteckém průmyslu,

Odůvodnění

Na pyrotechnické výrobky určené pro použití v letadlech a kosmických lodích by se tato 
směrnice neměla vztahovat vzhledem k tomu, že tento průmysl používá velmi vysoké vnitřní 
bezpečnostní normy, a že tedy není zapotřebí přijímat pro tyto výrobky harmonizované normy.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 1

1. „pyrotechnickým výrobkem” rozumí 
jakýkoli výrobek obsahující látky nebo 
směs látek určených k produkci tepla, 
světla, zvuku, plynu, kouře, nebo 
kombinace těchto efektů pomocí 
samoudržujících se exotermických 
chemických reakcí, a to k zábavním či 
jiným účelům;

1. „pyrotechnickým výrobkem” rozumí 
jakýkoli výrobek obsahující látky nebo 
směs látek určených k produkci tepla, 
světla, zvuku, plynu, kouře, nebo 
kombinace těchto efektů pomocí 
samoudržujících se exotermických 
chemických reakcí;

Odůvodnění

Uvádí text do souladu s doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných nákladů.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 2
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2. „uvedením na trh” rozumí první předání 
jednotlivého výrobku určeného ke 
konečnému použití za úplatu nebo zdarma 
za účelem jeho distribuce a/nebo použití na 
trhu Společenství;

2. „uvedením na trh” rozumí první předání 
jednotlivého výrobku za úplatu nebo 
zdarma za účelem jeho distribuce a/nebo 
použití na trhu Společenství; Výrobky 
vyrobené pro vlastní potřebu se 
nepokládají za výrobky uvedené na trh.

Odůvodnění

Aby se definice uvedení na trh lépe přizpůsobila všem výrobkům, na něž se tato směrnice 
vztahuje, zejména automobilovým pyrotechnickým výrobkům, které se uvádějí na trh za 
účelem jejich zabudování do jiných systémů ve vozidlech (jako např. moduly airbagů, sedadla 
atd.), po němž následuje jejich konečné použití s cílem ochránit uživatele vozidla. Dále je 
vhodné vysvětlit, že výrobky vyrobené pro vlastní potřebu se obecně nepokládají za výrobky 
uvedené na trh podle směrnic o novém přístupu, a tyto výrobky tedy nemusí splňovat tuto 
směrnici.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 3a (nový)

(3a) „divadelním pyrotechnickým 
výrobkem“ rozumí pyrotechnika určená 
pro použití na scéně, která se iniciuje 
elektricky nebo elektronicky.

Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1 písm. aa) nové.

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 4

4. „automobilovým pyrotechnickým 
výrobkem” rozumí výrobky, které obsahují 
pyrotechnické látky používané k aktivaci 
bezpečnostních či jiných zařízení 
v motorových vozidlech;

4. „automobilovým pyrotechnickým 
výrobkem” rozumí komponenty zařízení 
automobilové bezpečnosti, které obsahují 
pyrotechnické látky a používají se k 
aktivaci bezpečnostních či jiných zařízení 
ve vozidlech;
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Odůvodnění

Kvůli lepšímu objasnění výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice. Vypuštění slova 
„motorových“ je oprávněné, protože tyto výrobky se mohou používat i pro jiná než motorová 
vozidla.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 odst. 5

5. „výrobcem” rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která navrhuje a/nebo 
vyrábí výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nebo která takový výrobek dala 
navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na 
trh či za účelem vlastního odborného nebo 
soukromého použití, a to pod vlastním 
jménem nebo značkou nebo osoba, která 
uvádí na trh výrobek, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, pod vlastním jménem nebo 
značkou;

5. „výrobcem” rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která navrhuje a/nebo 
vyrábí výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nebo která takový výrobek dala 
navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na 
trh, a to pod vlastním jménem nebo 
značkou;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s definicí „uvedení na trh“, zejména to, že 
výrobky vyrobené pro vlastní potřebu se nepokládají za výrobky uvedené na trh, a poskytuje 
jasnější definici z hlediska zásad nového přístupu.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 odst. 6

6. „pověřeným zástupcem” rozumí fyzická 
nebo právnická osoba usazená ve 
Společenství, kterou výrobce písemně
zmocnil, aby jednala jeho jménem, co se 
týče jeho povinností podle této směrnice;

6. „dovozcem“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba usazená ve Společenství, 
která během svého podnikání dává 
výrobek ze třetí země k dispozici na trh 
Společenství poprvé. 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že převážná většina zábavní pyrotechniky na trhu EU se dováží z Číny a že 
pověřené zástupce lze snadno vyměnit, měl by dovozce převzít odpovědnost výrobce a tím 
zajistit, že výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky a že byl použit odpovídající 
postup posuzování shody, aby se předešlo uvádění padělaných výrobků na trh.
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Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst. 8

8. „osobou s odbornými znalostmi” rozumí 
osoba, které členský stát udělil oprávnění k 
držení a/nebo používání zábavní 
pyrotechniky kategorie 4 a/nebo ostatních 
pyrotechnických výrobků kategorie 2 podle 
článku 3 na svém území.

8. „osobou s odbornými znalostmi” rozumí 
osoba, které členský stát udělil oprávnění k 
držení a/nebo používání zábavní 
pyrotechniky kategorie 4, divadelních 
pyrotechnických výrobků kategorie 2 
a/nebo ostatních pyrotechnických výrobků 
kategorie 2 podle článku 3 na svém území.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) divadelní pyrotechnické výrobky 
kategorie 1: pyrotechnické výrobky pro 
použití na scéně, které představují malé 
nebezpečí;
kategorie 2: pyrotechnické výrobky pro 
použití na scéně, které jsou určeny pro 
použití pouze osobami s odbornými 
znalostmi.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3a (nový).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 1 písm. b)

(b) Ostatní pyrotechnické výrobky b) Ostatní pyrotechnické výrobky

kategorie 1: pyrotechnické výrobky jiné 
než zábavní pyrotechnika, které představují 
malé nebezpečí;

kategorie 1: pyrotechnické výrobky jiné 
než zábavní pyrotechnika a divadelní 
pyrotechnické výrobky, které představují 
malé nebezpečí;

kategorie 2: pyrotechnické výrobky jiné 
než zábavní pyrotechnika, které jsou 
určeny pro manipulaci nebo použití pouze 
osobami s odbornými znalostmi.

kategorie 2: pyrotechnické výrobky jiné 
než zábavní pyrotechnika a divadelní 
pyrotechnické výrobky, které jsou určeny 
pro manipulaci nebo použití pouze 
osobami s odbornými znalostmi.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3 a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 4 odst. 2

2. Výrobci pyrotechnických výrobků musí 
být usazeni ve Společenství, nebo musí 
jmenovat svého pověřeného zástupce.

2.  Jestliže výrobce není usazen ve 
Společenství, převezme všechny 
povinnosti výrobce podle této směrnice 
dovozce pyrotechnických výrobků.

Místo na výrobce se orgány a subjekty ve 
Společenství mohou obracet na ověřeného 
zástupce, pokud jde o povinnosti, k jejichž 
plnění byl zástupce zmocněn.

Pokud jde o tyto povinnosti mohou se 
orgány a subjekty ve Společenství obracet 
na dovozce , .

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že převážná většina zábavní pyrotechniky na trhu EU se dováží z Číny a že 
pověřené zástupce lze snadno vyměnit, měl by dovozce převzít odpovědnost výrobce a tím 
zajistit, že výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky a že byl použit odpovídající 
postup posuzování shody, aby se předešlo uvádění padělaných výrobků na trh.
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Pozměňovací návrh 22
Čl. 5 odst. 1

Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, kterými zajistí, aby pyrotechnické 
výrobky spadající do oblasti působnosti 
této směrnice mohly být uváděny na trh 
pouze tehdy, pokud splňují požadavky této 
směrnice, nesou označení CE a splňují 
požadavky týkající se posuzování shody.

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 2

2. Ustanovení této směrnice nevylučují 
opatření členských států, která jsou 
oprávněná z důvodu ochrany veřejného 
pořádku a bezpečnosti, k omezení 
používání zábavní pyrotechniky kategorií 2 
a 3 a/nebo jejího prodeje široké veřejnosti.

2. Ustanovení této směrnice nevylučují 
opatření členských států, která jsou 
oprávněná z důvodu ochrany veřejného 
pořádku a bezpečnosti, k omezení 
používání zábavní pyrotechniky kategorií 2 
a 3 a  divadelních pyrotechnických 
výrobků kategorie 1 a/nebo jejího prodeje 
široké veřejnosti.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3 a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 odst. 3

3. Na veletrzích, výstavách a při 
demonstracích k marketingovým účelům 
členské státy nesmějí bránit předvádění 
pyrotechnických výrobků, které nejsou v 
souladu s ustanoveními této směrnice, 
pokud jsou viditelně opatřeny údaji, které 
informují o tom, že výrobky neodpovídají 

3. Na veletrzích, výstavách a při 
demonstracích k marketingovým účelům 
členské státy nesmějí bránit předvádění 
pyrotechnických výrobků, které nejsou v 
souladu s ustanoveními této směrnice, 
pokud jsou viditelně opatřeny údaji, které 
informují o názvu a datu daného veletrhu, 
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této směrnici a jsou neprodejné, dokud 
nebudou výrobcem nebo jeho pověřeným 
zástupcem usazeným ve Společenství 
uvedeny do souladu s touto směrnicí. Při 
těchto příležitostech je nutno přijmout 
vhodná bezpečnostní opatření v souladu s 
případnými požadavky, které stanoví 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
k zajištění bezpečnosti osob.

výstavy nebo demonstrace a o tom, že 
výrobky neodpovídají této směrnici a jsou 
neprodejné, dokud nebudou výrobcem 
nebo dovozcem usazeným ve Společenství 
uvedeny do souladu s touto směrnicí.  Při 
těchto příležitostech je nutno přijmout 
vhodná bezpečnostní opatření v souladu s 
případnými požadavky, které stanoví 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
k zajištění bezpečnosti osob. 

Odůvodnění

Podle zásad nového přístupu se za uvedení na trh nepovažují případy, kdy výrobek je 
vystavován na veletrzích, výstavách nebo předváděn na demonstracích. Aby se předešlo 
uvedení těchto výrobků na trh, aniž by byly v souladu s touto směrnicí, měly by tyto výrobky 
být označeny místem určení. Tento pozměňovací návrh také odráží skutečnost, že dovozce 
přebírá odpovědnost výrobce.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 6 odst. 4

4. Členské státy nesmějí bránit volnému 
pohybu a používání automobilových
pyrotechnických výrobků vyrobených za 
účelem výzkumu, vývoje a testování, které 
nejsou v souladu s ustanoveními této 
směrnice, pokud jsou viditelně opatřeny 
informací o tom, že neodpovídají této 
směrnici a jsou neprodejné.

4. Členské státy nesmějí bránit volnému 
pohybu a používání pyrotechnických 
výrobků vyrobených za účelem výzkumu, 
vývoje a testování, které nejsou v souladu s 
ustanoveními této směrnice, pokud jsou 
viditelně opatřeny informací o tom, že 
neodpovídají této směrnici a jsou 
neprodejné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má lépe přizpůsobit text výrobkům, na něž se tato směrnice 
vztahuje.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 7 odst. 1 písm. a) kategorie 1

kategorie 1: 12 let kategorie 1: 16 let

Odůvodnění

Přestože v členských státech chybějí srovnatelné údaje o nehodách v důsledku použití zábavní 
pyrotechniky, většina nehod se týká dětí mladších 17 let, jak ukazuje počet nehod, k nimž 
došlo ve Spojeném království v letech 2002–2004, kde se asi 50 % nehod stalo dětem mladším 
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17 le, a více než 30 % všech zraněných byly děti mladší 13 let. Proto by se zábavní 
pyrotechnika neměla prodávat dětem mladším 16 let, aby se počet nehod při používání 
zábavní pyrotechniky značně snížil.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 7 odst. 2 písm. b) název

b. Ostatní pyrotechnické výrobky b. Ostatní pyrotechnické výrobky a 
divadelní pyrotechnické výrobky

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3 a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 7 odst. 3 písm. b)

b) ostatní pyrotechnické výrobky 
kategorie 2.

b. Ostatní pyrotechnické výrobky a 
divadelní pyrotechnické výrobky 
kategorie 2.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3 a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 8 odst. 1

1. Komise může v souladu s postupem 
stanoveným ve směrnici 98/34/ES požádat 
evropské normalizační orgány, aby na 
podporu této směrnice vypracovaly nebo 
přepracovaly evropské normy.

1. Komise může v souladu s postupem 
stanoveným ve směrnici 98/34/ES požádat 
evropské normalizační orgány, aby na 
podporu této směrnice vypracovaly nebo 
přepracovaly evropské nebo mezinárodní
normy.
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Odůvodnění

Uvádí text do souladu s doporučeními skupiny na vysoké úrovni CARS 21. Protože evropský 
automobilový dodavatelský průmysl prodává výrobky do celého světa, upřednostňují ses 
ohledem na udržení konkurenceschopnosti normy ISO.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 12 název

Označování Označování jiných výrobků než 
automobilových pyrotechnických výrobků.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 12 a (nový).)

Odůvodnění

Je třeba si uvědomit, že automobilové pyrotechnické výrobky se obecně neprodávají přímo 
spotřebitelům nýbrž profesionálním uživatelům (výrobcům vozidel a jejich autorizovaným 
dílnám). Proto by to požadavky na označování uvedené v této směrnici měly zohlednit, stejně 
jako další požadavky stanovené právními předpisy Společenství, zejména bezpečnostní listy 
podle směrnice Komise 91/155/EHS, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS 
vymezují a stanovují podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné 
přípravky, které doprovázejí dodávky automobilových pyrotechnických výrobků.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 12 odst. 2

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň jméno výrobce nebo
jeho pověřeného zástupce, název a druh 
výrobku, minimální věkové hranice 
uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2, příslušnou 
kategorii a návod k použití a případně 
údaje o bezpečné vzdálenosti. Označení 
musí obsahovat rovněž odkaz na 
třídu/skupinu (1.1-1.6) látky nebo směsi 
látek obsažených ve výrobku v souladu se 
systémem klasifikace OSN/ADR nebo 
srovnatelné informace o možném 
nebezpečí (nebezpečí hromadného 
výbuchu, nebezpečí rozletu, nebezpečí 
tlakové vlny, nebezpečí požáru).

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň jméno výrobce nebo 
dovozce, název a druh výrobku, minimální 
věkové hranice uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2, 
příslušnou kategorii a návod k použití, 
dobu použitelnosti a případně údaje 
o bezpečné vzdálenosti. Označení musí 
obsahovat rovněž odkaz na třídu/skupinu 
(1.1-1.6) látky nebo směsi látek 
obsažených ve výrobku v souladu se 
systémem klasifikace OSN/ADR nebo 
srovnatelné informace o možném 
nebezpečí (nebezpečí hromadného 
výbuchu, nebezpečí rozletu, nebezpečí 
tlakové vlny, nebezpečí požáru).

Odůvodnění

Je důležité, aby v případě, kdy výrobce není usazen ve Společenství, byl na označení výrobku 
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uveden název dovozce, aby bylo možno identifikovat osobu odpovědnou za uvedení výrobku 
na trh a předešlo se uvádění padělaných výrobků na trh. Je rovněž důležité uvést dobu 
použitelnosti výrobku, aby se předešlo nehodám se zábavní pyrotechnikou.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst. 3a (nový)

3a. Divadelní pyrotechnické výrobky musí 
obsahovat tyto dodatečné minimální 
údaje: 
kategorie 1: v případě potřeby údaj 
„pouze pro venkovní použití” a minimální 
bezpečnou vzdálenost,
kategorie 2: údaj „pouze pro použití 
osobami s odbornými znalostmi” a 
minimální bezpečnou vzdálenost 
(bezpečné vzdálenosti).

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3 a (nový) a k čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové).)

Odůvodnění

Návrh směrnice by se měl řádně zabývat také těmito pyrotechnickými výrobky a jejich 
vlastnostmi, zejména jejich zařazením do kategorií, aby CEN mohl vytvořit harmonizované 
normy.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst. 5

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na 
zábavní pyrotechniku kategorie 4 a ostatní 
pyrotechnické výrobky kategorie 2, které 
výrobce předvádí na veřejnosti.

vypouští se

Odůvodnění

Protože zábavní pyrotechnika vyrobená pro vlastní potřebu se nepokládá za uvedenou na trh, 
a nemusí proto splňovat ustanovení této směrnice včetně požadavků na označování, není tento 
odstavec již zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 34
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Označování automobilových 

pyrotechnických výrobků
1. Označení automobilových 
pyrotechnických výrobků musí obsahovat 
alespoň jméno výrobce nebo dovozce a 
název a druh výrobku.
2. Není-li na automobilovém 
pyrotechnickém výrobku dostatek místa, 
aby bylo možno splnit požadavky týkající 
se označování podle odstavce 1, musí být 
tyto informace uvedeny na obalu.

Odůvodnění

Je třeba si uvědomit, že automobilové pyrotechnické výrobky se obecně neprodávají přímo 
spotřebitelům nýbrž profesionálním uživatelům (výrobcům vozidel a jejich autorizovaným 
dílným). Proto by to požadavky na označování uvedené v této směrnici měly zohlednit, stejně 
jako další požadavky stanovené právními předpisy Společenství, zejména bezpečnostní listy 
podle směrnice Komise 91/155/EHS, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS 
vymezují a stanovují podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné 
přípravky, které doprovázejí dodávky automobilových pyrotechnických výrobků.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 13 odst. 1a (nový)

(1a) Členské státy provádějí pravidelné 
inspekce pyrotechnických výrobků při 
vstupu na jejich území a v místech 
skladování a výroby.

Odůvodnění

Aby bylo možno výrobky uvedené na trh sledovat,budou mít dozorčí orgány pravomoc, 
kompetence a zdroje k tomu, aby mohly pravidelně navštěvovat komerční, průmyslové a 
skladovací prostory; aby mohly organizovat náhodné kontroly na místě; aby mohly odebírat 
vzorky výrobků a mohly je zkoušet a testovat a aby mohly požadovat všechny nezbytné 
informace.

Pozměňovací návrh 36
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Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy informují Komisi o své 
činnosti při dohledu nad trhem.

Odůvodnění

Vnitrostátní dozorčí orgány a Komise si musí navzájem pomáhat, aby zajistily řádné a 
jednotné používání této směrnice.

Pozměňovací návrh 37
Článek 15

1. Jestliže má členský stát oprávněné 
důvody domnívat se, že pyrotechnický 
výrobek nesplňuje požadavky této 
směrnice, uvede informačním postupem 
podle čl. 13 odst. 3 a článku 14 důvody 
svého rozhodnutí, a zejména sdělení, zda 
je neshoda způsobena:

1. Jestliže členský stát nesouhlasí s 
opatřeními, která přijal jiný členský stát 
podle článku 13 nebo 14, nebo jestliže se 
Komise domnívá, že toto opatření je v 
rozporu s právními předpisy Společenství, 
Komise bezodkladně konzultuje všechny 
zainteresované strany, opatření vyhodnotí 
a zaujme postoj k tomu, zda je či není 
odůvodněné. Komise uvědomí o svém 
postoji členské státy a informuje 
zainteresované strany.

a) neplněním základních požadavků podle 
čl. 4 odst. 1;
b) nesprávným použitím 
harmonizovaných norem podle článku 8;
c) nedostatky v harmonizovaných 
normách podle článku 8.

Jestliže se Komise domnívá, že 
vnitrostátní opatření jsou odůvodněná, 
přijme členský stát nezbytná opatření, aby 
zajistil, že nebezpečný výrobek bude 
stažen z jeho vnitrostátního trhu, a 
informuje o nich Komisi. 
Jestliže se Komise domnívá, že 
vnitrostátní opatření není odůvodněné, 
dotyčný členský stát je odvolá.

2. Komise co nejdříve zahájí konzultace se 
zúčastněnými stranami. Jestliže Komise 
po těchto konzultacích zjistí, že opatření 
jsou oprávněná, neprodleně o tom 
uvědomí členský stát, který k tomu dal 
podnět, ostatní členské státy i výrobce 
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nebo jeho pověřeného zástupce.
3. Pokud se opatření podle odstavce 1 
zakládají na nedostatcích v 
harmonizovaných normách, postoupí 
Komise záležitost výboru zřízenému 
směrnicí 98/34/ES, jestliže členský stát, 
který opatření přijal, na jejich zachování 
trvá; Komise nebo členský stát zahájí 
postup podle článku 8. 

3. Pokud se opatření podle odstavce 1 
zakládají na nedostatcích v 
harmonizovaných normách, postoupí 
Komise záležitost výboru zřízenému 
směrnicí 98/34/ES, jestliže členský stát, 
který opatření přijal, na jejich zachování 
trvá; Komise nebo členský stát zahájí 
postup podle článku 8.

4. Jestliže je nevyhovující pyrotechnický 
výrobek opatřen označením CE, přijme 
příslušný členský stát nezbytná opatření 
proti každému, kdo označení připojil, 
a uvědomí o tom Komisi. Komise o nich 
uvědomí ostatní členské státy.

4. Jestliže je nevyhovující pyrotechnický 
výrobek opatřen označením CE, přijme 
příslušný členský stát nezbytná opatření 
proti každému, kdo označení připojil, 
a uvědomí o tom Komisi. Komise o nich 
uvědomí ostatní členské státy.

5. Komise zajistí, aby členské státy byly 
informovány o pokroku a výsledku 
postupu.

Odůvodnění

Komise by měla zaujmout postoj pouze v případě nesouhlasu s vnitrostátními opatřeními. Tím 
se uvolní kapacita, která umožní Komisi jednat rychle, pokud ohledně navrhovaných opatření 
vznikne spor.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 16 odst. 1

1. Jakékoli opatření přijaté podle této 
směrnice týkající se

1. Jakékoli opatření přijaté podle této 
směrnice týkající se

a) zákazu či omezení uvádění výrobku na 
trh, nebo

a) zákazu či omezení uvádění výrobku na 
trh, nebo

b) stažení výrobku z trhu musí uvádět 
přesné důvody, na nichž se zakládá. Tato 
opatření je nutno neprodleně oznámit 
dotčené straně, která musí být současně 
informována o opravných prostředcích, 
která má k dispozici podle platných 
vnitrostátních předpisů v dotyčném 
členském státě, a o lhůtách, které se na 
tyto opravné prostředky vztahují.

b) stažení výrobku z trhu,
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musí uvádět přesné důvody, na nichž se 
zakládá. Tato opatření je nutno 
neprodleně oznámit dotčené straně, která 
musí být současně informována o 
opravných prostředcích, které má k 
dispozici podle platných vnitrostátních 
předpisů v dotyčném členském státě, a o 
lhůtách, které se na tyto opravné 
prostředky vztahují.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh technické povahy, kvůli větší jasnosti textu, protože poslední odstavec 
platí pro písm. a) i pro písm. b).

Pozměňovací návrh 39
Čl. 17 odrážka 3a (nová)

- vytvoření databáze nehod souvisejících s 
používáním pyrotechnických výrobků,

Odůvodnění

Údaje o nehodách je třeba pravidelně srovnávat, aby bylo možno vyhodnotit účinnost 
směrnice. Vyhodnocení dopadu provedené Komisí naznačuje, že Komise bude i nadále 
požadovat od členských států statistické údaje o nehodách a doporučovat členským státům, 
které dosud nemají systém pro zaznamenávání nehod souvisejících se zábavní pyrotechnikou, 
aby jej po přijetí tohoto návrhu vytvořily.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 20 odst. 2

2. Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky nejpozději od […]1

a u ostatních pyrotechnických výrobků 
nejpozději od […]

2. Budou tyto předpisy používat u zábavní 
pyrotechniky kategorie 1, 2 a 3 nejpozději 
od […]1 a u ostatních pyrotechnických 
výrobků, u zábavní pyrotechniky kategorie 
4 a divadelních pyrotechnických výrobků
nejpozději od […]

1 24 měsíců po vyhlášení této směrnice 1 3 roky po vyhlášení této směrnice

Odůvodnění

Dodatečná doba pro provádění ustanovení pro zábavní pyrotechniku umožní výrobcům a 
dovozcům uplatňovat všechna práva, která získali na základě vnitrostátních předpisů platných 
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před touto směrnicí. Současně tato přechodná období zaručují rychlé provádění této směrnice 
s cílem lepší ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Kromě toho přechodná období 
poskytnou dostatek času pro přijetí harmonizovaných norem. Dělá se proto rozdíl mezi 
zábavní pyrotechnikou kategorie 1, 2 a 3, kde je nutno normy pouze zrevidovat a mezi zábavní 
pyrotechnikou kategorie 4 a ostatními pyrotechnickými výrobky a divadelní pyrotechnikou, 
kde normy dosud neexistují.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Návrh směrnice a hlavní problémy

Cílem tohoto návrhu směrnice je vytvořit pravidla pro trh se zábavní pyrotechnikou a zařízení 
pro bezpečnost vozidel, která používají pyrotechnickou technologii. Cílem návrhu je tedy 
v podstatě zajištění volného pohybu pyrotechnických výrobků v rámci EU, zlepšení 
bezpečnosti spotřebitelů a odborníků, přispění ke snížení počtu a závažnosti nehod a 
harmonizace bezpečnostních pravidel ve všech členských státech.

Trh s pyrotechnickým zařízením pro bezpečnost vozidel  osahuje odhadem 5,5 miliardy eur a 
trh se zábavní pyrotechnikou 1,4 miliardy eur. Podle údajů z roku 2004 bylo 96 % zábavní 
pyrotechniky na trhu dovezeno z Číny.

Konečné znění směrnice by mělo objasnit definice „pyrotechnických výrobků“, „výrobce“, a 
„osoby s odbornými znalostmi“ (článek 2). 

Trh se zábavní pyrotechnikou je charakterizován problémy, které souvisejí s kvalitou 
dovážených výrobků, bezpečnou manipulací s nimi, podmínkami výroby a normalizací a 
specifikací různých kategorií výrobků. Existuje zde řada kontroverzních otázek, především 
určení nejnižšího věku pro manipulaci s výrobky; svoboda jednotlivých členských států 
stanovit vlastní pravidla; specifické marketingové postupy vycházející z kulturních a 
náboženských tradic; druhy testů, které se mají na výrobcích provádět, aby se zajistila jejich 
kvalita a bezpečnost.

Na ekonomicky významnějším trhu s bezpečnostním zařízením pro automobilový průmysl, ve 
kterém se využívá pyrotechnická technologie, jsou problémy jiného rázu, jako je potřeba větší 
jasnosti a lepší definice. V každém případě by však jednotný postup certifikace pro zařízení 
pro bezpečnost vozidel mohl znamenat krok kupředu a specifické označování by rovněž 
znamenalo zlepšení, které by umožnilo vytvoření skutečného vnitřního trhu v Evropské unii. 

Soubor předložených pozměňovacích návrhů, i když se nesnaží být vyčerpávající, se má 
zabývat hlavními aspekty, jež potřebují opravit nebo zlepšit. Zdá se žádoucí, aby byly do 
pyrotechnických výrobků zařazena nejen zábavní pyrotechnika, ale výslovně i pyrotechnické 
výrobky používané pro divadelní účely a výrobky používané pro airbagy, bezpečnostní pásy a 
pro zařízení pro bezpečnost vozidel. 

Problémy vznikly z toho, že pod „uvedení na trh“ nebylo možné zařadit zábavní pyrotechniku 
vyrobenou pro osobní použití, aby byly uspokojeny specifické požadavky v určitých zemích a 
regionech. Pokládali jsme rovněž za důležité zajistit, aby označování automobilových 
pyrotechnických výrobků zahrnovalo okolnosti prodeje pro profesionální uživatele. Se 
stejným cílem jsme pokládali za nezbytné objasnit pojem „pyrotechnický výrobek“ jako 
takový a to se odráží v řadě pozměňovacích návrhů. Definice pyrotechnických výrobků 
používaných pro divadelní účely se vztahuje na všechny výrobky určené a vyráběné pro účely 
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zábavy a pro použití na scéně.

Pokládali jsme rovněž za nezbytné pozměnit definici „automobilových pyrotechnických 
výrobků“, tj. komponentů zařízení pro bezpečnost vozidel, jež obsahují pyrotechnické látky,
na označení přidat odkaz na datum použitelnosti pyrotechnických výrobků, objasnit pojem 
výrobce a dovozce pyrotechnických výrobků a předložit pozměňovací návrhy vztahující se k 
pravidelným inspekcím pyrotechnických výrobků v místě skladování. Je důležité zajistit 
nejvyšší možné bezpečnostní normy pro pyrotechnické výrobky zahrnující fázi výroby, 
skladování a konečného užití. 

Je také důležité si uvědomit, že existuje nový přístup k harmonizaci. 

2. Nový přístup k harmonizaci

Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že dokončení vnitřního trhu se zbožím by nebylo možno 
dosáhnout bez přijetí nové regulační metody, nového přístupu k harmonizaci, který stanoví 
pouze obecné základní požadavky a omezuje veřejné zásahy na nezbytné oblasti a ponechává 
obchodu a průmyslu možnost volby, jak splnit jejich veřejné závazky. 

Tuto novou regulační metodu a strategii stanovilo usnesení Rady z roku 1985 o novém 
přístupu k technické harmonizaci a normalizaci, v němž byly stanoveny tyto zásady:

- Legislativní harmonizace se omezuje na nezbytné požadavky, které musí výrobky uvedené 
na trh splňovat, mají-li mít prospěch z volného pohybu ve Společenství.
- Technické specifikace výrobků splňujících základní požadavky stanovené ve směrnici jsou 
založeny na harmonizovaných normách, kterými jsou evropské normy přijaté soukromými 
evropskými organizacemi pro normalizaci.
- Použití harmonizovaných nebo jiných norem zůstává dobrovolné a výrobce může vždy pro 
splnění těchto požadavků použít jiné technické specifikace.
- Harmonizované normy, jejichž referenční čísla jsou uvedeny v Úředním věstníku, jsou 
transponovány do vnitrostátních norem. Tato transpozice znamená, že dané evropské normy 
musí být k dispozici stejným způsobem jako vnitrostátní normy a že všechny vnitrostátní 
normy, které jsou v rozporu s evropskými normami, musí být v daném období staženy.
- Výrobky vyrobené v souladu s vnitrostátními normami, které transponují harmonizované 
normy, využívají předpokladu, že splňují odpovídající základní požadavky platné směrnice o 
novém přístupu.
- Na trh lze uvést pouze výrobky splňující základní požadavky.
- Ochranná doložka je nutná, aby bylo možno napadnout shodu výrobku nebo chybu či
nedostatek harmonizovaných norem.

Tento návrh směrnice o uvádění pyrotechnických výrobků na trh je zcela založen na výše 
uvedených zásadách nového přístupu a jejich dodržování. V důsledku toho tato směrnice 
stanovuje obecné podmínky a požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost, které musí 
pyrotechnické výrobky splňovat. 

Kromě toho je tento návrh směrnice v souladu se směrnicí 93/15/EHS o harmonizaci předpisů 
týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Ačkoli směrnice 
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výslovně vylučuje pyrotechnické výrobky ze své oblasti působnosti, v jednom z jejích bodů 
odůvodnění se uvádí, že se plánují doplňující právní předpisy o pyrotechnických výrobcích. 

3. Závěr

Podle názoru zpravodaje je harmonizace podle nového přístupu nezbytná pro uvádění 
pyrotechnických výrobků na trh, protože členské státy mají legitimní zájmy v oblasti zdraví a 
bezpečnosti, které mohou kvůli ochraně spotřebitelů ztěžovat obchod uvnitř Společenství. 
Toto harmonizované opatření není však vyčerpávající, protože nevylučuje více omezující 
vnitrostátní předpisy týkající se nejnižšího věku a marketingu a používání určitých kategorií 
zábavní pyrotechniky. 

Obecně řečeno, doufáme, že tato směrnice po jejím řádném prodiskutování poskytne soubor 
regulačních norem pro daná dvě odvětví. Veřejné slyšení, které se konalo, dosažení tohoto 
cíle značně napomohlo a důležitá bude také analýza vyhodnocení dopadu. 
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PŘÍLOHA: OMEZENÍ PRO PRODEJ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY 
SPOTŘEBITELŮM NA ZÁKLADĚ VĚKU A PODLE ROČNÍHO OBDOBÍ, KDY 

MŮŽE BÝT PRODÁVÁNA A POUŽÍVÁNA1

Členský stát Věkové omezení Omezení na roční období

Rakousko Kategorie I - (zábavní pyrotechnika 
Novelty a pyrotechnické hračky) -
bez omezení
Kategorie II - prodej 18 let 
Kategorie III - (větší zábavní 
pyrotechnika)
Zvláštní povolení
Kategorie IV – profesionální použití

bez omezení

Belgie 16 let s výjimkou určitých 
specifických výrobků 

bez omezení

Kypr V podstatě obecný zákaz prodeje 
spotřebitelům.
Záleží na rozhodnutí inspektora pro 
výbušniny. Spotřebitelům se smějí 
prodávat pouze malé prskavky, 
vánoční petardy a bouchací kuličky.

/

Česká republika Třída  I - bez omezení
Třída II - 18 let
Třída III a IV - 18 let

bez omezení

Dánsko Kategorie I - 15 let
Kategorie II - 18 let

bez omezení

Estonsko Obecně 18 ačkoli divize I se může 
prodávat i mladším.

Prodej a používání petard 
je zakázán 1. 11.–30. 12.

Finsko 12 let nejméně nebezpečná zábavní 
pyrotechnika
18 většina zábavní pyrotechniky

Prodej je zakázán 1.–26. 
prosince.

Francie Třída I – 8 let
Třída II a III - 18 let
Třída IV - profesionálové, 18 let

bez omezení

  
1 Zdroj: konzultační dokument Evropské komise, informace o právních předpisech o zábavné pyrotechnice v 
členských státech obsažený v „Přehledu politiky v oblasti zábavní pyrotechniky - konzultační dokument, irské 
ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a právní reformy, březen 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Německo Třída I – doporučeno 12 let
Třída II - 18 let
Třída III - 18 let požadováno 
oprávnění
Třída IV – profesionálové

Třídu II lze používat pouze 
31. 12 a 1. 1.

Řecko V podstatě obecný zákaz prodeje 
spotřebitelům. Pro nákup, dopravu 
a použití se vyžaduje zvláštní 
povolení.

Nesmí se používat na 
Velikonoce.

Maďarsko Naprostý zákaz prodeje 
spotřebitelům /

Irsko V podstatě obecný zákaz prodeje 
spotřebitelům. Dovoz omezen na 
profesionály.

/

Itálie / /

Lotyšsko Třída I a II - 16 let. bez omezení

Litva 18 let Zákaz prodeje 20. 1.–
1. 12. kromě prodeje 
odborníkům.

Lucembursko Třída I - bez omezení
Třída II a III - 18 let

bez omezení

Malta / /

Nizozemí / /

Polsko / /

Portugalsko 18 years bez omezení

Slovensko / /

Slovinsko / /

Španělsko Třída I - 8 let
Třída II - 14 let
Třída III - 18 let
Třída IV pouze profesionálové

bez omezení

Švédsko 18 let (malý počet výrobků). /

Spojené 

království

Kategorie I, II, a III - 18 let
Kategorie IV – pouze 
profesionálové

bez omezení

Bulharsko Kategorie I - bez omezení
Kategorie II - 18 let
Kategorie III a IV – pouze 

bez omezení
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CS

profesionální použití

Rumunsko 18 let Smí se prodávat pouze 27. 
12.–31. 12. a používat 
31.12.–1.1.


