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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af 
pyrotekniske artikler
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0457)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 95 (C6-0312/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
(A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Pyrotekniske artikler omfatter bl.a. 
fyrværkeri, teaterfyrværkeri, og 
pyrotekniske artikler til tekniske formål
såsom gaspatroner til anvendelse i airbags 
eller selestrammere m.v.

Begrundelse

Formålet er at angive en ikke-udtømmende liste med eksempler på de produkter, som 
direktivet omfatter, for at tydeliggøre anvendelsesområdet.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Med henblik på at undgå 
markedsføring af varemærkeforfalskede 
produkter bør den fysiske eller juridiske 
person, som importerer en artikel til 
Fællesskabet, påtage sig alle fabrikantens 
forpligtelser.

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er 
importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren 
påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er 
blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på 
markedet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 5 b (ny)

(5b) En pyroteknisk artikel skal overholde 
bestemmelserne i dette direktiv, når den 
første gang markedsføres i Fællesskabet. 
Dog betragtes fyrværkeri fremstillet til 
eget brug ikke som markedsført, jf. 
principperne i Rådets resolution af 7. maj 
1985 om en ny metode i forbindelse med 
teknisk harmonisering og standarder1.
1EFT C 136 af 04.06.1985, s. 1.

Begrundelse

Produkter fremstillet til eget brug anses i direktiverne efter den nye metode generelt ikke for 
at være markedsført og behøver derfor ikke at overholde bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 4
Betragtning 6

(6) I betragtning af de typiske farer ved 
anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 

(6) I betragtning af de typiske farer ved 
anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det 
være hensigtsmæssigt at fastsætte 
aldersgrænser for salg til private og for 
anvendelse samt at sikre, at artiklernes 
mærkning indeholder fyldestgørende og 
relevante oplysninger om anvendelsen med 
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henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse 
af den nødvendige viden og erfaring samt 
de krævede færdigheder.

henblik på at værne om forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. 
Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske 
artikler kun må være tilgængelige for 
autoriserede specialister, der er i besiddelse 
af den nødvendige viden og erfaring samt 
de krævede færdigheder. Hvad angår 
pyrotekniske artikler til biler bør 
mærkningskravene tage hensyn til 
gældende praksis og til den 
omstændighed, at leverandørerne til 
bilindustrien sælger disse produkter til 
professionelle brugere.

Begrundelse

Det bør tages i betragtning, at pyrotekniske artikler til biler almindeligvis ikke sælges direkte 
til forbrugerne, men til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede
værksteder). Mærkningskravene i henhold til dette direktiv bør derfor tage hensyn til såvel 
dette forhold som til de andre krav, der er fastlagt i anden EF-lovgivning, herunder navnlig
de sikkerhedsdatablade, som skal ledsage de pyrotekniske artikler ved leveringen, jf. 
Kommissionens direktiv af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets 
direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning 
vedrørende farlige præparater.

Ændringsforslag 5
Betragtning 12

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres 
af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence 
til at vedtage harmoniserede standarder, 
som de udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 
Kommissionen og med den procedure, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter.

(12) De harmoniserede europæiske 
standarder udformes, vedtages og ændres 
af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), Den 
Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) og Det 
Europæiske Standardiseringsinstitut for 
Telekommunikation (ETSI). Disse 
organisationer har anerkendt kompetence 
til at vedtage harmoniserede standarder, 
som de udarbejder i overensstemmelse med 
generelle retningslinjer for samarbejdet 
mellem disse organisationer og 
Kommissionen og med den procedure, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter. Hvad 
angår pyrotekniske artikler til biler bør de 
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internationale ISO-standarder 
foretrækkes frem for europæiske 
standarder i lyset af den internationale 
karakter af de europæiske leverandører til 
bilindustrien.

Begrundelse

Hermed bringes teksten på linje med henstillingerne fra Cars 21-gruppen. Eftersom de 
europæiske leverandører til bilindustrien sælger deres produkter over hele verden, bør de 
internationale ISO-standarder foretrækkes af hensyn til konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 6
Betragtning 12 a (ny)

(12a) I henhold til den nye metode i 
forbindelse med teknisk harmonisering og 
standarder er pyrotekniske artikler, som 
er fremstillet i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, omfattet af en 
formodning om overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er fastsat i 
dette direktiv. Anvendelsen af 
harmoniserede eller andre standarder er 
desuden frivillig, og fabrikanten eller 
importøren kan anvende andre tekniske 
specifikationer til at opfylde kravene.

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og klarheden omkring de principper i den nye metode, 
som det foreliggende direktivudkast bygger på.

Ændringsforslag 7
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Grupper af pyrotekniske artikler, 
såsom ensartede artikler med forskellige 
farver, bør af de bemyndigede organer 
bedømmes som produktfamilier, når 
graden af ensartethed er tilstrækkelig 
stor.

Begrundelse

Med henblik på at nedbringe omkostningerne for fabrikanter og importører af fyrværkeri er 
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det ikke nødvendigt at afprøve hver eneste artikel. Som anført i Kommissionens 
konsekvensanalyse er forskellene ofte minimale, hvorfor der vil være mulighed for at samle 
fyrværkeri i grupper efter størrelse og funktionsmåde. Denne fremgangsmåde anvendes for 
tiden af de bemyndigede organer i forbindelse med testning af eksplosivstoffer.

Ændringsforslag 8
Betragtning 14 a (ny)

(14a) I overensstemmelse med den nye 
metode i forbindelse med teknisk 
harmonisering og standarder er der behov 
for en sikkerhedsklausulprocedure, der 
kan gøre det muligt at anfægte en artikels 
overensstemmelse eller påpege fejl eller 
mangler i harmoniserede standarder. 
Medlemsstaterne er i henhold hertil
forpligtet til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde eller 
begrænse markedsføringen af CE-
mærkede produkter eller trække dem 
tilbage fra markedet, såfremt sådanne 
produkter udgør en trussel mod 
forbrugernes sundhed og sikkerhed, når 
de anvendes til deres tiltænkte formål.

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og klarheden omkring de principper i den nye metode, 
som det foreliggende direktivudkast bygger på. Direktiverne efter den nye metode indeholder 
således en form for sikkerhedsklausul, der forpligter medlemsstaterne til at begrænse eller 
forbyde markedsføring af farlige eller ikke-overensstemmende produkter eller trække dem 
tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 9
Betragtning 16 a (ny)

(16a) Det er i fabrikantens og importørens 
interesse at levere sikre produkter, således 
at de undgår at skulle betale erstatning 
for defekte produkter, der forvolder skade 
på personer og privat ejendom. I den 
henseende er Rådets direktiv 85/374/EØF 
af 25. juli 1985 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om 
produktansvar1 et supplement til dette 
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direktiv, fordi det pålægger fabrikanter og 
importører et strengt erstatningsansvar og 
sikrer en tilstrækkelig 
forbrugerbeskyttelse. Det bestemmes 
desuden i dette direktiv, at de 
bemyndigede organer skal være 
ansvarsforsikrede, medmindre det 
civilretlige ansvar dækkes af staten på 
grundlag af nationale retsregler, eller 
medmindre kontrollen direkte udføres af 
medlemsstaten. 
1EFT L 210 af 07.08.1985, s. 29. 
Direktivet ændret ved direktiv 1999/34/EF
(EFT L 141 af 4.6.1999, s. 20).

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og sammenhængen med andre EF-retsforskrifter. 
Direktivet om produktansvar finder således anvendelse på alle de produkter, der er omfattet 
af direktiverne efter den nye metode. Følgelig supplerer dette direktivforslag og 
produktansvarsdirektivet hinanden med henblik på at sikre et passende beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 10
Betragtning 17

(17) Det er uomgængeligt nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode, der gør det 
muligt gradvist at tilpasse de nationale 
lovgivninger på de pågældende områder.

(17) Det er uomgængeligt nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode, der gør det 
muligt gradvist at tilpasse de nationale 
lovgivninger på de pågældende områder. 
Fabrikanter og importører har således
brug for tid til at udøve de rettigheder, de 
nationale retsregler måtte give dem, inden 
direktivet træder i kraft, f.eks. med 
henblik på at sælge deres lager af allerede 
fremstillede produkter. Desuden vil den 
specifikke overgangsperiode i henhold til
dette direktiv give ekstra tid til at vedtage 
harmoniserede standarder og sikre en 
hurtig gennemførelse af dette direktiv med 
henblik på at styrke beskyttelsen af 
forbrugerne.

Begrundelse

Den ekstra tid til gennemførelse af bestemmelserne om fyrværkeri sætter fabrikanter og 
importører i stand til at udøve de rettigheder, de måtte have opnået i henhold til gældende 
nationale retsregler forud for dette direktiv. Samtidig vil overgangsperioden sikre en hurtig 



PR\610139DA.doc 11/30 PE 371.984v01-00

DA

gennemførelse af direktivet og dermed en bedre beskyttelse af forbrugernes sundhed og 
sikkerhed. Endelig vil overgangsperioden give tilstrækkelig tid til at vedtage harmoniserede 
standarder.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 4, led 3

– pyrotekniske artikler beregnet til 
anvendelse i fly

– pyrotekniske artikler beregnet til 
anvendelse i luft- og rumfartsindustrien

Begrundelse

Pyrotekniske artikler til brug i luft- og rumfartsfartøjer bør ikke være omfattet af direktivet, 
eftersom denne industri anvender meget høje interne sikkerhedsstandarder, hvorfor der ikke 
er behov for at vedtage harmoniserede standarder for disse produkter.

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der 
indeholder stoffer eller en blanding af 
stoffer beregnet til med henblik på 
underholdning eller andre formål at 
udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller 
en kombination heraf ved hjælp af 
eksoterme kemiske reaktioner, der holder 
sig selv i gang.

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der 
indeholder stoffer eller en blanding af 
stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, 
lyd, gas eller røg eller en kombination 
heraf ved hjælp af eksoterme kemiske 
reaktioner, der holder sig selv i gang.

Begrundelse

Hermed bringes teksten i overensstemmelse med FN's henstillinger vedrørende transport af 
farligt gods.

Ændringsforslag 13
Artikel 2, stk. 2

2. "markedsføring": den første 
tilrådighedsstillelse på 
fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker 
mod betaling eller gratis, af en vare 
beregnet på endeligt forbrug, med henblik 
på distribution og/eller anvendelse.

2. "markedsføring": den første 
tilrådighedsstillelse på 
fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker 
mod betaling eller gratis, af en vare med 
henblik på distribution og/eller anvendelse. 
Varer fremstillet til eget brug anses ikke 
for at være markedsført.
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Begrundelse

Formålet er at tilpasse definitionen af "markedsføring" bedre til alle de produkter, som 
direktivet omfatter, navnlig pyrotekniske artikler til biler, som rent faktisk markedsføres med 
henblik på inkorporering i andre køretøjskomponenter (såsom airbagmoduler, sæder m.v.) og 
først derefter overgår til "endeligt forbrug" i køretøjer for at beskytte køretøjets fører og 
passagerer. Det bør desuden præciseres, at varer, der fremstilles til eget brug, i henhold til 
direktiverne efter den nye metode almindeligvis ikke anses for at være markedsført og derfor 
ikke behøver at overholde bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

(3a) "teaterfyrværkeri": pyrotekniske 
artikler til scenebrug, som initieres 
elektrisk eller elektronisk

Se ændringsforslag til artikel 3,stk. 1, litra a a) (nyt)

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 4

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler
indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet 
til aktivering af sikkerhedsanordninger 
eller andre anordninger i biler.

4. "pyrotekniske artikler til køretøjer": 
komponenter i sikkerhedsanordninger 
indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet 
til aktivering af sikkerhedsanordninger 
eller andre anordninger i køretøjer.

Begrundelse

Tydeliggørelse af, hvilket produkter direktivet omfatter. Ordet "biler" bør udgå, fordi disse 
artikler også anvendes i andre køretøjer end biler.

Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 5

5. "fabrikant": den fysiske eller juridiske 
person, som konstruerer og/eller fremstiller 
et af dette direktiv omfattet produkt, eller 

5. "fabrikant": den fysiske eller juridiske 
person, som konstruerer og/eller fremstiller 
et af dette direktiv omfattet produkt, eller 
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som lader et sådant produkt konstruere 
og/eller fremstille under eget navn eller 
varemærke med henblik på at markedsføre 
det eller med henblik på egen professionel 
anvendelse eller privat anvendelse, eller 
som markedsfører et af dette direktiv
omfattet produkt under eget navn eller 
varemærke.

som lader et sådant produkt konstruere 
og/eller fremstille under eget navn eller 
varemærke med henblik på at markedsføre 
det.

Begrundelse

Hermed bringes teksten i overensstemmelse med definitionen af "markedsføring" og navnlig 
med det forhold, at produkter fremstillet til eget brug ikke anses for at være markedsført, 
hvorved der opnås en mere præcis definition baseret på den nye metodes principper.

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 6

6. "bemyndiget repræsentant": enhver 
fysisk eller juridisk person, der er etableret 
i Fællesskabet, og som har modtaget en 
skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at 
handle på dennes vegne med hensyn til 
sidstnævntes forpligtelser i henhold til 
dette direktiv.

6. "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er etableret i Fællesskabet, og 
som foretager den første 
tilrådighedsstillelse på 
fællesskabsmarkedet af et produkt fra et 
tredjeland som led i sin 
erhvervsvirksomhed.

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er 
importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren 
påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er 
blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på 
markedet.

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 8

8. "person med ekspertviden": person, der 
har autorisation fra en medlemsstat til på 
medlemsstatens territorium at være i 
besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i 
kategori 4 og/eller andre pyrotekniske 
artikler i kategori 2 som defineret i artikel 
3.

8. "person med ekspertviden": person, der 
har autorisation fra en medlemsstat til på 
medlemsstatens territorium at være i 
besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i 
kategori 4, teaterfyrværkeri i kategori 2
og/eller andre pyrotekniske artikler i 
kategori 2 som defineret i artikel 3.
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(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) Teaterfyrværkeri
Kategori 1: pyrotekniske artikler til 
scenebrug med lav risiko
Kategori 2: pyrotekniske artikler til 
scenebrug, som er beregnet til kun at blive 
anvendt af personer med ekspertviden.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 1, litra b

b) Andre pyrotekniske artikler b) Andre pyrotekniske artikler

Kategori 1: andre pyrotekniske artikler end 
fyrværkeri, som er forbundet med lav 
risiko

Kategori 1: andre pyrotekniske artikler end 
fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er 
forbundet med lav risiko

Kategori 2: andre pyrotekniske artikler end 
fyrværkeri, som er beregnet til kun at blive 
håndteret eller anvendt af personer med 
ekspertviden.

Kategori 2: andre pyrotekniske artikler end 
fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er 
beregnet til kun at blive håndteret eller 
anvendt af personer med ekspertviden.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.
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Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 2

2. En fabrikant af pyrotekniske artikler 
skal være etableret i Fællesskabet eller 
være repræsenteret ved en af fabrikanten 
udpeget bemyndiget repræsentant.

2. Er fabrikanten ikke etableret i 
Fællesskabet, skal importøren af de 
pyrotekniske artikler påtage sig alle 
fabrikantens forpligtelser i henhold til 
dette direktiv.

Fællesskabets myndigheder og organer kan 
rette henvendelse til den bemyndigede 
repræsentant i stedet for fabrikanten med 
hensyn til de forpligtelser, repræsentanten 
er bemyndiget til at påtage sig.

Fællesskabets myndigheder og organer kan 
rette henvendelse til importøren med 
hensyn til disse forpligtelser.

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er 
importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren 
påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er 
blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på 
markedet.

Ændringsforslag 22
Artikel 5, afsnit 1

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
pyrotekniske artikler, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv, kun 
markedsføres, hvis de overholder kravene i 
dette direktiv, er CE-mærkede og 
tilfredsstiller de krav, der stilles i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag (vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 2

2. Bestemmelserne i dette direktiv 2. Bestemmelserne i dette direktiv 
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forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, med henblik på 
at begrænse anvendelsen og/eller 
markedsføringen af kategori 2- og kategori 
3-fyrværkeri.

forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der er berettiget af hensyn 
til den offentlige sikkerhed, med henblik på 
at begrænse anvendelsen og/eller 
markedsføringen af kategori 2- og kategori 
3-fyrværkeri samt kategori 1-
teaterfyrværkeri.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring forevises pyrotekniske 
artikler, som ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, såfremt det ved synlig 
skiltning er klart anført, at de pågældende 
pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves, før 
fabrikanten eller dennes i Fællesskabet 
etablerede repræsentant har bragt det i 
overensstemmelse med kravene. Ved 
sådanne arrangementer skal der i henhold 
til de forskrifter, den kompetente 
myndighed i medlemsstaten måtte have 
fastsat, træffes passende 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstrationer med henblik på 
markedsføring forevises pyrotekniske 
artikler, som ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, såfremt det ved synlig 
skiltning, hvor den pågældende messes, 
udstillings eller demonstrations navn og 
dato er angivet, klart anføres, at de 
pågældende pyrotekniske artikler ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, og at 
udstyret ikke kan erhverves, før den i 
Fællesskabet etablerede fabrikant eller 
importøren har bragt det i 
overensstemmelse med kravene. Ved 
sådanne arrangementer skal der i henhold 
til de forskrifter, den kompetente 
myndighed i medlemsstaten måtte have 
fastsat, træffes passende 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

Begrundelse

I henhold til den nye metodes principper anses produkter, der fremvises ved messer, 
udstillinger og demonstrationer, ikke for markedsført. For at undgå, at disse produkter 
kommer ud på markedet uden at være i overensstemmelse med dette direktiv, skal deres 
formål også være angivet. Dette ændringsforslag afspejler også princippet om, at importøren 
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skal påtage sig fabrikantens ansvar.

Ændringsforslag 25
Artikel 6, stk. 4

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler til biler fremstillet 
med henblik på forskning, udvikling og 
prøvning, som ikke er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv, 
såfremt det ved synlig skiltning er klart 
anført, at de pågældende pyrotekniske 
artikler ikke er i overensstemmelse med 
direktivet, og at udstyret ikke kan 
erhverves.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie 
bevægelighed for og anvendelsen af 
pyrotekniske artikler fremstillet med 
henblik på forskning, udvikling og 
prøvning, som ikke er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv, 
såfremt det ved synlig skiltning er klart 
anført, at de pågældende pyrotekniske 
artikler ikke er i overensstemmelse med 
direktivet, og at udstyret ikke kan 
erhverves.

Begrundelse

Bedre tilpasning af teksten til de produkter, direktivet omfatter.

Ændringsforslag 26
Artikel 7, stk. 1, litra a, kategori 1

Kategori 1: 12 år Kategori 1: 16 år

Begrundelse

Selv om der ikke findes sammenlignelige oplysninger om fyrværkeriulykker i medlemsstaterne, 
er hovedparten af ulykkerne forbundet med børn under 17, hvilket kan illustreres med antallet 
af ulykker i UK mellem 2002 og 2004, hvor ca. 50 % af alle ulykker involverede børn under 
17, og 30 % af alle tilskadekomne var børn under 13. Fyrværkeri bør derfor ikke sælges til 
børn under 16, hvis man ønsker at nedbringe antallet af fyrværkeriulykker væsentligt.

Ændringsforslag 27
Artikel 7, stk. 2, litra b, overskrift

b) Andre pyrotekniske artikler b) Andre pyrotekniske artikler og 
teaterfyrværkeri

(se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra point a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.
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Ændringsforslag 28
Artikel 7, stk. 3, litra b

b) Andre pyrotekniske artikler i kategori 2. b) Andre pyrotekniske artikler og 
teaterfyrværkeri i kategori 2.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 29
Artikel 8, stk. 1

1. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med de procedurer, der er fastsat i direktiv 
98/34/EF, bede de europæiske 
standardiseringsorganer udarbejde eller 
revidere standarder til støtte for dette 
direktiv.

1. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med de procedurer, der er fastsat i direktiv 
98/34/EF, bede de europæiske 
standardiseringsorganer udarbejde eller 
revidere europæiske eller internationale 
standarder til støtte for dette direktiv.

Begrundelse

Hermed bringes teksten på linje med henstillingerne fra Cars 21-gruppen. Eftersom de 
europæiske leverandører til bilindustrien sælger deres produkter over hele verden, bør de 
internationale ISO-standarder foretrækkes af hensyn til konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 30
Artikel 12, overskrift

Mærkning Mærkning af andre pyrotekniske artikler 
end artikler til biler 

(Se ændringsforslag til artikel 12 a (ny))

Begrundelse

Det bør tages i betragtning, at pyrotekniske artikler til biler almindeligvis ikke sælges direkte 
til forbrugerne, men til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede 
værksteder). Mærkningskravene i henhold til dette direktiv bør derfor tage hensyn til såvel 
dette forhold som til de andre krav, der er fastlagt i anden EF-lovgivning, herunder navnlig 
de sikkerhedsdatablade, som skal ledsage de pyrotekniske artikler ved leveringen, jf. 



PR\610139DA.doc 19/30 PE 371.984v01-00

DA

Kommissionens direktiv af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets 
direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning 
vedrørende farlige præparater.

Ændringsforslag 31
Artikel 12, stk. 2

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 
skal som minimum indeholde oplysninger 
om navnet på fabrikanten eller dennes 
bemyndigede repræsentant, artiklens navn 
og type, minimumsaldersgrænse for 
anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 
2, kategori og brugsanvisning samt 
sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. 
Mærkningen skal også indeholde oplysning 
om fareklasse i henhold til FN/ADR-
klassifikationssystemet (1.1-1.6) for de 
stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen 
indeholder, eller tilsvarende oplysninger 
om risiko (masseeksplosionsfare, fare for 
udslyngning af sprængstoffer, 
eksplosionsfare, brandfare).

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler 
skal som minimum indeholde oplysninger 
om navnet på fabrikanten eller importøren, 
artiklens navn og type, 
minimumsaldersgrænse for anvendelse i 
henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori,
brugsanvisning og holdbarhedsdato samt 
sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. 
Mærkningen skal også indeholde oplysning 
om fareklasse i henhold til FN/ADR-
klassifikationssystemet (1.1-1.6) for de 
stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen 
indeholder, eller tilsvarende oplysninger 
om risiko (masseeksplosionsfare, fare for 
udslyngning af sprængstoffer, 
eksplosionsfare, brandfare).

Begrundelse

I de tilfælde, hvor fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, er det vigtigt, at importørens 
navn fremgår af produktets mærkning med henblik på at kunne identificere den person, som 
er ansvarlig for produktets markedsføring, og derigennem undgå, at der kommer 
varemærkeforfalskede produkter ud på markedet. Det er også vigtigt at angive produktets 
holdbarhedsdato for at forebygge fyrværkeriulykker.

Ændringsforslag 32
Artikel 12, stk. 3 a (nyt)

3a. Teaterfyrværkeri skal desuden som 
minimum være forsynet med følgende 
oplysninger:
Kategori 1: hvis relevant: teksten "må 
kun anvendes udendørs" og angivelse af 
sikkerhedsafstand
Kategori 2: teksten "må kun anvendes af 
personer med ekspertviden" og angivelse
af sikkerhedsafstand(e).
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(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige 
kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme 
harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 33
Artikel 12, stk. 5

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke 
for fyrværkeri i kategori 4 og andre 
pyrotekniske artikler i kategori 2, som 
udstilles offentligt af fabrikanten.

udgår

Begrundelse

Da fyrværkeri fremstillet til eget brug ikke anses for at være markedsført og derfor ikke 
behøver at overholde direktivets bestemmelser, herunder mærkningskrav, er dette stykke 
overflødigt.

Ændringsforslag 34
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Mærkning af pyrotekniske artikler til biler
Mærkningen af pyrotekniske artikler til 
biler skal som minimum indeholde 
oplysninger om navnet på fabrikanten 
eller importøren samt artiklens navn og 
type.
2. Hvis der ikke på den pyrotekniske 
artikel er plads til at opfylde 
mærkningskravene i henhold til stk. 1, 
angives oplysningerne på emballagen.

Begrundelse

Det bør tages i betragtning, at pyrotekniske artikler til biler almindeligvis ikke sælges direkte 
til forbrugerne, men til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede 
værksteder). Mærkningskravene i henhold til dette direktiv bør derfor tage hensyn til såvel 
dette forhold som til de andre krav, der er fastlagt i anden EF-lovgivning, herunder navnlig 
de sikkerhedsdatablade, som skal ledsage de pyrotekniske artikler ved leveringen, jf. 
Kommissionens direktiv af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets
direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning 
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vedrørende farlige præparater.

Ændringsforslag 35
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne foretager 
regelmæssig kontrol af pyrotekniske 
artikler ved indførsel til deres område 
samt på lagre og fabriksanlæg.

Begrundelse

For at kunne føre kontrol med markedsførte produkter bør tilsynsmyndighederne have 
beføjelse og midler til at aflægge regelmæssige besøg på salgssteder, fabriksanlæg og lagre, 
foretage stikprøvekontrol, udtage prøver af produkterne og underkaste dem undersøgelser og 
tests samt indhente alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 36
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om deres 
markedsovervågningsvirksomhed.

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen skal bistå hinanden med at sikre en 
forsvarlig og ensartet anvendelse dette direktiv.

Ændringsforslag 37
Artikel 15

1. Hvis en medlemsstat har en 
velunderbygget antagelse om, at en 
pyroteknisk artikel ikke opfylder kravene i 
dette direktiv, angiver den i 
overensstemmelse med den i artikel 13, 
stk. 2 og 14 omhandlede 
informationsprocedure, grundene til sin 
beslutning, herunder især, om den 
manglende opfyldelse kan tilskrives:

1. Hvis en medlemsstat er uenig i 
foranstaltninger, som en anden 
medlemsstat har truffet i henhold til 
artikel 13 eller 14, eller hvis 
Kommissionen finder, at en sådan 
foranstaltning er i strid med 
fællesskabsretten, hører Kommissionen 
straks alle berørte parter, evaluerer 
foranstaltningen og tager stilling til, om 
foranstaltningen er berettiget. 
Kommissionen meddeler sin holdning til 
medlemsstaterne og informerer de berørte 
parter.
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a) manglende opfyldelse af de i artikel 4, 
stk. 1, omhandlede væsentlige krav
b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 8 
omhandlede harmoniserede standarder
c) mangler ved selve de i artikel 8 
omhandlede harmoniserede standarder.

Finder Kommissionen, at den nationale 
foranstaltning er berettiget, tager 
medlemsstaterne de fornødne skridt til at 
sikre, at det usikre produkt trækkes 
tilbage fra deres nationale marked, og 
underretter Kommissionen herom.
Finder Kommissionen, at den nationale 
foranstaltning er uberettiget, trækker den 
pågældende medlemsstat den tilbage.

2. Kommissionen holder hurtigst muligt 
samråd med de berørte parter. Efter 
samrådet fastslår Kommissionen, om de 
foranstaltninger, medlemsstaten har 
truffet, er velunderbyggede eller ikke, og 
meddeler sin afgørelse til den 
medlemsstat, der tog initiativet, til de 
andre medlemsstater og til fabrikanten 
eller dennes bemyndigede repræsentant.
3. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger begrundes med en mangel 
ved selve de harmoniserede standarder, 
forelægger Kommissionen sagen for det 
udvalg, der er nedsat ved direktiv 
98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har 
truffet foranstaltningerne, har til hensigt at 
fastholde dem, og Kommissionen og 
medlemsstaterne indleder proceduren efter 
artikel 8.

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger begrundes med en mangel 
ved selve de harmoniserede standarder, 
forelægger Kommissionen sagen for det 
udvalg, der er nedsat ved direktiv 
98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har 
truffet foranstaltningerne, har til hensigt at 
fastholde dem, og Kommissionen og 
medlemsstaterne indleder proceduren efter 
artikel 8.

4. Hvis en pyroteknisk artikel ikke er i 
overensstemmelse med sikkerhedskravene 
og er forsynet med CE-mærkningen, 
træffer den kompetente medlemsstat de 
fornødne foranstaltninger over for den, der 
har anbragt mærkningen, og underretter 
Kommissionen herom. Kommissionen 
underretter de øvrige medlemsstater herom.

4. Hvis en pyroteknisk artikel ikke er i 
overensstemmelse med sikkerhedskravene 
og er forsynet med CE-mærkningen, 
træffer den kompetente medlemsstat de 
fornødne foranstaltninger over for den, der 
har anbragt mærkningen, og underretter 
Kommissionen herom. Kommissionen 
underretter de øvrige medlemsstater herom.

5. Kommissionen sørger for, at 
medlemsstaterne holdes underrettet om 
denne procedures forløb og resultater.
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Begrundelse

Kommissionen bør kun tage stilling i tilfælde af uenighed. Dette vil frigøre kapacitet og sætte 
Kommissionen i stand til at handle hurtigt, hvis der er utilfredshed med de foreslåede 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 38
Artikel 16, stk. 1

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette 
direktiv med henblik på

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette 
direktiv med henblik på

a) at forbyde eller begrænse 
markedsføringen af den pågældende vare 
eller

a) at forbyde eller begrænse 
markedsføringen af den pågældende vare 
eller

b) at trække produktet tilbage fra markedet 
skal være ledsaget af en præcis 
begrundelse. Sådanne foranstaltninger 
meddeles snarest muligt den berørte part 
med angivelse af klagemuligheder i 
henhold til gældende ret i den pågældende 
medlemsstat.

b) at trække produktet tilbage fra markedet

skal være ledsaget af en præcis 
begrundelse. Sådanne foranstaltninger 
meddeles snarest muligt den berørte part 
med angivelse af klagemuligheder i 
henhold til gældende ret i den pågældende 
medlemsstat.

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag med henblik på at gøre teksten tydeligere, idet den sidste sætning 
refererer til både litra a) og b)..

Ændringsforslag 39
Artikel 17, led 3 a (nyt)

- oprettelse af en database med 
oplysninger om ulykker i forbindelse med 
anvendelse af pyrotekniske artikler.

Begrundelse

Der er behov for regelmæssigt at sammenholde ulykkesdata for at kunne bedømme direktivets 
effektivitet. Kommissionen indikerer i sin konsekvensanalyse, at den vil fortætte med at 
indhente ulykkesstatistikker fra medlemsstaterne og tilskynde de medlemsstater, der endnu 
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ikke har noget system til registrering af fyrværkeriulykker til at indføre et sådant, når det 
foreliggende forslag er vedtaget.

Ændringsforslag 40
Artikel 20, stk. 2

2. De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri, og fra den 
[...], når det gælder andre pyrotekniske 
artikler.

2. De anvender disse bestemmelser fra den 
[...]1, når det gælder fyrværkeri i kategori 
1, 2 og 3, og fra den [...], når det gælder 
andre pyrotekniske artikler, fyrværkeri i 
kategori 4 samt teaterfyrværkeri.

1 24 måneder efter offentliggørelsen af 
direktivet.

1 3 år efter offentliggørelsen af direktivet.

Begrundelse

Den ekstra tid til gennemførelse af bestemmelserne om fyrværkeri sætter fabrikanter og 
importører i stand til at udøve de rettigheder, de måtte have opnået i henhold til gældende 
nationale retsregler forud for dette direktiv. Samtidig vil overgangsperioden sikre en hurtig 
gennemførelse af direktivet og dermed en bedre beskyttelse af forbrugernes sundhed og 
sikkerhed. Endelig vil overgangsperioden give tilstrækkelig tid til at vedtage harmoniserede 
standarder. Der foretages således en sondring mellem fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3, hvor 
standarderne kun skal revideres, og fyrværkeri i kategori 4, andre pyrotekniske artikler samt 
teaterfyrværkeri, hvor der for tiden ikke findes standarder.
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BEGRUNDELSE

1. FORSLAGET TIL DIREKTIV OG DETS VIGTIGSTE ASPEKTER

Formålet med det foreslåede direktiv er at fastlægge regler for fyrværkerimarkedet og for det 
sikkerhedsudstyr til køretøjer, der anvender pyroteknisk teknologi. Direktivets målsætninger 
går således i alt væsentligt ud på at sikre den frie bevægelighed for pyrotekniske produkter 
inden for EU, forbedre sikkerheden for forbrugere og professionelle brugere, bidrage til at 
nedbringe ulykkernes antal og skadernes sværhedsgrad samt harmonisere sikkerhedsreglerne i 
medlemsstaterne.

Værdien af markedet for pyroteknisk sikkerhedsudstyr til køretøjer skønnes at udgøre 5,5 mia. 
EUR, medens tallet for fyrværkerimarkedet er 1,4 mia. EUR. Ifølge tal fra 2004 er 96 % af 
fyrværkeriet på markedet importeret fra Kina.

Direktivet bør i sin endelige affattelse tydeliggøre definitionen af "pyroteknisk artikel", 
"fabrikant" og "person med ekspertviden" (artikel 2).

Fyrværkerimarkedet er karakteriseret af problemer vedrørende kvaliteten af importvarer, 
sikkerheden i forbindelse med håndteringen heraf, de vilkår, hvorunder de fremstilles, samt 
standardisering og specificering af de forskellige produktkategorier. Der er desuden en række 
kontroversielle spørgsmål, heriblandt fastlæggelsen af minimumsalderen for håndtering af 
sådanne artikler, de enkelte medlemsstaters frihed til at fastlægge regler, konkrete 
markedsføringsprocesser baseret på kulturelle eller religiøse traditioner og de former for 
kvalitets- og sikkerhedstests, artiklerne skal gennemgå.

På det økonomisk vigtigere marked for sikkerhedsudstyr til bilindustrien, der anvender 
pyroteknisk teknologi, er problemerne nogle andre, og det samme gælder behovet for 
præciseringer og bedre definitioner. En fælles certificeringsprocedure for sikkerhedsudstyr til 
biler ville under alle omstændigheder være et fremskridt, og en specifik mærkning ville også 
være en forbedring, der ville fremme etableringen af et egentligt indre marked inden for EU.

De fremsatte ændringsforslag er ikke udtømmende, men vedrører kun de hovedaspekter, hvor 
der er behov for ændringer eller forbedringer. Det er ønskeligt, at ikke kun almindeligt 
fyrværkeri, men også teaterfyrværkeri og pyrotekniske anordninger til airbags, 
sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr til biler omfattes af begrebet "pyrotekniske 
artikler".
Det var af hensyn til de særlige forhold i visse lande og regioner vigtigt at få fastslået, at 
fyrværkeri fremstillet til eget brug ikke skal betragtes som markedsført. Det var også vigtigt at 
sikre, at mærkningen af pyrotekniske artikler til biler tager højde for det forhold, at sådanne 
sælges til professionelle brugere. Ud fra samme målsætning ansås det for nødvendigt at 
tydeliggøre selve begrebet "pyroteknisk artikel", og der er til den ende fremsat en række 
ændringsforslag. Definitionen af teaterfyrværkeri omfatter alle artikler, der er konstrueret og 
fremstillet til underholdnings- og scenebrug.

Det ansås endvidere for nødvendigt at ændre definitionen af "pyrotekniske artikler til biler", 
dvs. komponenter i sikkerhedsudstyr til biler, der indeholder pyrotekniske stoffer, at tilføje en 
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holdbarhedsdato i mærkningen af pyrotekniske artikler, at præcisere begreberne "fabrikant" 
og "importør" af pyrotekniske artikler samt at stille ændringsforslag vedrørende regelmæssig 
kontrol af pyrotekniske artikler og opbevaringen heraf. Det er vigtigt at sikre den højest 
mulige sikkerhedsstandard for pyrotekniske artikler i alle trin fra fremstilling over lagring til 
endeligt forbrug.

Det er desuden vigtigt at tage hensyn til, at der er indført en ny metode inden for 
harmonisering.

2. DEN NYE METODE INDEN FOR HARMONISERING

Ordføreren ønsker at understrege, at det indre marked for varer ikke kunne være blevet 
gennemført uden indførelsen af en ny lovgivningsteknik, den såkaldte "nye metode" 
vedrørende harmonisering, hvorved man kun fastlægger de overordnede væsentlige krav, dvs. 
begrænser de offentlige myndigheders indsats til det mest væsentlige og overlader det til 
erhvervslivet og industrien at vælge, hvordan de skal opfylde deres offentlige forpligtelser.

Denne nye lovgivningsteknik og -strategi blev fastlagt ved Rådets resolution om en ny metode 
i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder fra 1985. Heri fastlægges følgende 
principper:

- Lovgivningsharmoniseringen er begrænset til de væsentlige krav, som markedsførte 
produkter skal overholde, hvis de frit skal kunne omsættes inden for Fællesskabet
- De tekniske specifikationer for produkter, der overholder de væsentlige krav i direktiverne, 
fastlægges i harmoniserede standarder, som er europæiske standarder vedtaget af private 
europæiske standardiseringsorganisationer
- Anvendelsen af harmoniserede standarder eller andre standarder forbliver frivillig, og 
fabrikanten kan altid anvende andre tekniske specifikationer til at opfylde kravene
- De harmoniserede standarder, hvis referencenumre offentliggøres i EUT, skal omsættes til 
nationale standarder. Denne omsætning betyder, at de pågældende europæiske standarder skal 
stilles til rådighed som identiske nationale standarder, og at nationale standarder, der er i strid 
hermed, skal trækkes tilbage inden for en given frist
- Produkter fremstillet i henhold til en national standard, der bygger på en harmoniseret 
standard, formodes at være i overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i det 
pågældende nye metode-direktiv
- Kun produkter, der opfylder de væsentlige krav, må markedsføres
- Der er behov for en sikkerhedsklausul, som kan gøre det muligt at anfægte et produkts 
overensstemmelse eller pege på fejl eller mangler i de harmoniserede standarder.

Det foreliggende direktivforslag om markedsføring af pyrotekniske artikler er fuldt ud baseret 
på og respekterer de ovennævnte principper for den nye metode. Direktivet fastlægger således 
de overordnede sundheds- og sikkerhedskrav, de pyrotekniske artikler skal opfylde.

Desuden ligger det foreliggende direktivforslag i forlængelse af Rådets direktiv 93/15/EØF
om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til 
civil brug. Pyrotekniske artikler er udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet for 
sidstnævnte direktiv, men det tilkendegives i en af dets betragtninger, at der er planlagt 
yderligere lovgivning om pyrotekniske artikler.
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3. KONKLUSION

Efter ordførerens opfattelse er der behov for en harmonisering efter den nye metode af 
markedsføringen af pyrotekniske artikler, fordi medlemsstaterne har legitime sundheds- og 
sikkerhedshensyn, som kan betyde, at den interne samhandel i Fællesskabet bremses af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Denne harmoniserede foranstaltning er imidlertid ikke 
udtømmende, da den ikke forhindre strengere nationale krav med hensyn til minimumsalder 
samt markedsføring og anvendelse af visse kategorier af fyrværkeri.

Det håbes, at dette direktiv efter en bred debat til syvende og sidst vil give et regelsæt for de 
to berørte sektorer. Den offentlige høring, som er afholdt herom, har ydet et væsentligt bidrag 
hertil, og også drøftelsen af konsekvensanalysen vil være relevant. 
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BILAG: BEGRÆNSNINGER FOR SALG AF FYRVÆRKERI TIL FORBRUGERE 
MED HENSYN TIL ALDER SAMT DE TIDSPUNKTER AF ÅRET, HVOR DET MÅ 

HENHOLDSVIS SÆLGES OG ANVENDES1

Medlemsstat Minimumsalder Årstid

Belgien 16 år med undtagelse af visse 
specifikke artikler

Ingen begrænsninger

Bulgarien Kategori I - Ingen begrænsninger
Kategori II - 18 år
Kategori III og IV – Kun 
professionel anvendelse

Ingen begrænsninger

Cypern Generelt forbud mod salg til 
forbrugere. Overladt til den 
kompetente myndigheds skøn. Kun 
små stjernekastere, knallerter og 
knaldhætter må sælges til 
forbrugere. 

/

Danmark Kategori I - 15 år
Kategori II - 18 år

Ingen begrænsninger

Estland Generelt 18, omend klasse I-
fyrværkeri kan sælges til yngre 
personer.

Salg og anvendelse af 
kanonslag og lignende 
forbudt i perioden 01.11 -
30.12.

Finland 12 år for det mest uskadelige 
fyrværkeri
18 år for det meste fyrværkeri

Salg forbudt i perioden 1.-
26. december

Frankrig Klasse I – 8 år
Klasse II og III - 18 år
Klasse IV - Professionel 
anvendelse, 18 år

Ingen begrænsninger

Grækenland Generelt forbud mod salg til 
forbrugere. Der kræves særlig 

Må ikke anvendes i
påskeperioden

  
1 Kilde: Kommissionens konsultationsdokument "Background information on Legislation in the Member States 
on fireworks", gengivet i "Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, 
Equality and Law Reform", marts 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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tilladelse til køb, transport og 
anvendelse

Irland Generelt forbud mod salg til 
forbrugere. Import begrænset til 
professionelle brugere.

/

Italien / /

Letland Klasse I og II - 16 år. Ingen begrænsninger

Litauen 18 år Forbud mod salg i 
perioden 20.01-01.12, 
bortset fra til eksperter

Luxembourg Klasse I - Ingen begrænsninger
Klasse II og III - 18 år

Ingen begrænsninger

Malta / /

Nederlandene / /

Polen / /

Portugal 18 år Ingen begrænsninger

Rumænien 18 år Må kun sælges i perioden 
27.12- 31.12 og anvendes 
mellem 31.12 til 01.01.

Slovakiet / /

Slovenien / /

Spanien Klasse I - 8 år
Klasse II - 14 år
Klasse III - 18 år
Klasse IV - Kun professionel 
anvendelse

Ingen begrænsninger

Sverige 18 år (for et lille antal artikler). /

Tjekkiske 

Republik 

Klasse I - Ingen begrænsning
Klasse II - 18 år
Klasse III og IV - 18 år

Ingen begrænsninger

Tyskland Klasse I – anbefalet 12 år
Klasse II - 18 år
Klasse III - 18 år, tilladelse krævet
Klasse IV – Professionel 
anvendelse

Klasse II må kun anvendes 
den 31.12 og den 01.01.

UK Kategori I, II, og III - 18 år
Kategori IV – Kun professionel 
anvendelse

Ingen begrænsninger
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Ungarn Totalt forbud mod salg til 
forbrugere /

Østrig Kategori I - (fyrværkeri til 
underholdningsbrug med begrænset 
effekt) - Ingen begrænsninger
Kategori II - salg 18 år
Kategori III - (større fyrværkeri)
Særlig tilladelse
Kategori IV – Professionel 
anvendelse

Ingen begrænsninger


