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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0457)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0312/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4a) Τα είδη πυροτεχνίας περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, πυροτεχνήματα, είδη 
πυροτεχνίας για το θέατρο και είδη 
πυροτεχνίας για τεχνικούς σκοπούς, όπως 
οι αεριογόνες συσκευές που 
χρησιμοποιούνται στους αερόσακκους ή 
τους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας 
κλπ.

Αιτιολόγηση

Παρέχεται ένας μη εξαντλητικός κατάλογος παραδειγμάτων των προϊόντων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί καλύτερα το πεδίο αναφοράς της. 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5a) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εισάγει ένα προϊόν στην Κοινότητα πρέπει 
να αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του
κατασκευαστή, προκειμένου να 
αποφεύγεται η διάθεση στην αγορά 
παραποιημένων προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των ειδών πυροτεχνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της 
Ε.Ε. εισάγονται από την Κίνα και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν εύκολα να
αντικατασταθούν, ο εισαγωγέας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του κατασκευαστή,
διασφαλίζοντας έτσι ότι το προϊόν πληροί τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας και ότι έχει
εφαρμοστεί η δέουσα διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
διάθεση στην αγορά παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

(5β) Ένα είδος πυροτεχνίας πρέπει να 
συμμορφούται στις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας όταν τίθεται η για 
πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην 
κοινοτική αγορά. Ωστόσο, τα 
πυροτεχνήματα που κατασκευάζονται για 
ίδια χρήση δεν θεωρούνται ότι 
διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις 
αρχές του ψηφίσματος του Συμβουλίου 
της 7ης Μαΐου 1985, σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής
εναρμόνισης και τυποποίησης1.
_______

1ΕΕ C 136, 04.06.1985, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται για ίδια χρήση, γενικά, δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην 
αγορά στο πλαίσιο των οδηγιών περί νέας προσέγγισης και, ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά δεν 
είναι απαραίτητο να συμμορφούνται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές 
και για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και
την πείρα.

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι 
εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας 
για την πώλησή τους στους καταναλωτές 
και για τη χρήση τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει 
επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 
και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα 
είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε 
εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
την πείρα. Όσον αφορά τα είδη 
πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα, οι 
απαιτήσεις περί επισήμανσης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα 
πρακτική και το γεγονός ότι η βιομηχανία
κατασκευής συσκευών για αυτοκίνητα 
διαθέτει τα προϊόντα αυτά σε 
επαγγελματίες χρήστες.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα είδη πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα, γενικώς, δεν πωλούνται 
απευθείας τους καταναλωτές, αλλά σε επαγγελματίες χρήστες (στους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις περί 
επισήμανσης που προβλέπει η παρούσα οδηγία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό,
καθώς επίσης και τις άλλες απαιτήσεις που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία και, ειδικότερα, τα 
φύλλα δεδομένων ασφαλείας που ορίζει η οδηγία της Επιτροπής 91/155/EΟΚ που καθορίζουν 
και θεσπίζουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για το σύστημα ειδικής ενημερώσεως όσον αφορά 
επικίνδυνες κατασκευές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 89/379/EΟΚ, που συνοδεύει 
την παράδοση παρτίδων ειδών πυροτεχνίας για αυτοκίνητα.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα 
πρότυπα καταρτίζονται, εγκρίνονται και 
τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα 
πρότυπα καταρτίζονται, εγκρίνονται και 
τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
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Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία μεταξύ αυτών και της 
Επιτροπής, και με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών

Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί 
αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την 
έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα 
οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία μεταξύ αυτών και της 
Επιτροπής, και με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών. Όσον αφορά 
τα είδη πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα,
πρέπει να προτιμώνται τα διεθνή 
πρότυπα ISO έναντι των ευρωπαϊκών
προτύπων, λόγω της διεθνούς φύσεως της 
βιομηχανίας κατασκευής συσκευών για 
αυτοκίνητα.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21. Στον
βαθμό που η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής συσκευών για αυτοκίνητα πωλεί τα προϊόντα 
της παγκόσμιως πρέπει να προτιμηθούν τα διεθνή πρότυπα ISO για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12a) σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση για
το θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης, τα είδη πυροτεχνίας που 
παράγονται με βάση εναρμονισμένα 
πρότυπα επωφελούνται από τεκμήριο 
πιστότητας στις θεμελιώδεις απαιτήσεις 
ασφάλειας που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Επιπλέον, η εφαρμογή
εναρμονισμένων ή άλλων προτύπων 
παραμένει εθελοντική και ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας μπορεί να 
εφαρμόσει άλλες τεχνικές προδιαγραφές 
για λόγους συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις.
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Αιτιολόγηση

Για λόγους βελτίωσης της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας όσον αφορά τις αρχές της νέας 
προσέγγισης, στις οποίες βασίζεται το παρόν σχέδιο οδηγίας.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13a) Ομάδες ειδών πυροτεχνίας, όπως
παρεμφερή είδη με διαφορετικά
χρώματα, πρέπει να αξιολογούνται από
τους κοινοποιημένους φορείς ως 
οικογένειες προϊόντων, εφόσον τα 
προϊόντα αυτά είναι αρκούντως
παρεμφερή.

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί το κόστος των κατασκευαστών και εισαγωγέων πυροτεχνημάτων, δεν 
χρειάζεται να ελέγχεται κάθε είδος. Όπως αναφέρει και η αξιολόγηση των επιπτώσεων που
εκπόνησε η Επιτροπή, δεδομένου ότι οι διαφορές συχνά είναι επουσιώδεις, μπορεί να γίνει
ενοποίηση των πυροτεχνημάτων σύμφωνα με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά επιδόσεών 
τους. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζονται επί του παρόντος από τους κοινοποιημένους φορείς σε 
σχέση με τη δοκιμασία εκρηκτικών.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14a) Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση στο 
θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστεί διαδικασία για ρήτρα 
διασφάλισης που θα παρέχει τη 
δυνατότητα αμφισβήτησης της 
πιστοποίησης ενός είδους πυροτεχνίας, ή
περιπτώσεων αστοχίας ή ελλείψεων στα 
εναρμονισμένα πρότυπα. Κατά συνέπεια, 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση 
στην αγορά προϊόντων που φέρουν τη 
σήμανση CE, ή να τα αποσύρουν από την 
αγορά σε περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών, εφόσον τα 
προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για τον 
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σκοπό για τον οποίον έχουν σχεδιαστεί.

Αιτιολόγηση

Για λόγους βελτίωσης της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας όσον αφορά τις αρχές της νέας 
προσέγγισης, στις οποίες βασίζεται το παρόν σχέδιο οδηγίας. Έτσι λοιπόν, οι οδηγίες περί νέας
προσέγγισης περιλαμβάνουν ένα είδος ρήτρας διασφάλισης που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να
απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνων και μη συμμορφουμένων 
προϊόντων, ή την απόσυρσή τους από την αγορά.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

(16a) Είναι προς το συμφέρον τόσο του
κατασκευαστή όσο και του εισαγωγέα να 
προμηθεύει ασφαλή προϊόντα 
προκειμένου να αποφεύγει το κόστος της 
ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα που 
προκαλούν ζημιά σε άτομα και
ιδιοκτησίες. Σε σχέση με αυτό, η οδηγία 
του Συμβουλίου 85/374/EΟΚ της 25ης 
Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σε θέματα ευθύνης λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων1 συμπληρώνει 
την παρούσα οδηγία, καθόσον η οδηγία 
αυτή επιβάλλει αυστηρό καθεστώς
ευθύνης στους κατασκευαστές και
εισαγωγής και διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
Επιπλέον, η οδηγία αυτή προβλέπει ότι οι 
κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να είναι 
επαρκώς ασφαλισμένοι όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητές τους,
εκτός αν την ευθύνη τους αναλαμβάνει το 
κράτος σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, ή το ίδιο το κράτος μέλος
είναι άμεσα υπεύθυνο για τη διενέργεια 
των δοκιμών. 
_____

1 ΕΕ L 210, 07.08.1985, σελ. 29. οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/34/EΚ (ΕΕ L 
141, 4.6.1999, σελ. 20).

Αιτιολόγηση

Για λόγους βελτίωσης της ασφάλειας δικαίου και συνοχής με άλλα κοινοτικά μέσα. Έτσι 
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λοιπόν, η οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που 
καλύπτονται από τις οδηγίες περί νέας προσέγγισης. Κατά συνέπεια, το παρόν σχέδιο οδηγίας 
και η οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων αλληλοσυμπληρώνονται, διασφαλίζοντας επαρκές 
επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει την 
προοδευτική προσαρμογή των εθνικών 
νομοθεσιών σε ορισμένους τομείς.

(17) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει την 
προοδευτική προσαρμογή των εθνικών 
νομοθεσιών σε ορισμένους τομείς.
Συνεπώς, πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να δοθεί
χρόνος στους κατασκευαστές και τους 
εισαγωγείς να ασκήσουν όλα τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο της
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, επί 
παραδείγματι, να πουλήσουν τα 
αποθέματα των προϊόντων που έχουν ήδη 
παραχθεί. Επιπλέον, η συγκεκριμένη 
μεταβατική περίοδος που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να παρέχει 
επιπλέον χρόνο για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων προτύπων και τη 
διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η προστασία των 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Ο επί πλέον αυτός χρόνος για την εφαρμογή των διατάξεων για τα πυροτεχνήματα παρέχει τη 
δυνατότητα στους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που 
έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Ταυτόχρονα, η εν λόγω μεταβατική περίοδος εξασφαλίζει ταχεία 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας προκειμένου να προστατευτεί καλύτερα η υγεία και η ασφάλεια 
των καταναλωτών. Επιπλέον, η μεταβατική αυτή περίοδος παρέχει επαρκή χρόνο για τη
θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 4, εδάφιο 3

– Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση σε αεροσκάφη·

– Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για 
χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία·
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Αιτιολόγηση

Τα είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση σε αεροσκάφη και διαστημόπλοια δεν πρέπει 
να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι η βιομηχανία αυτή εφαρμόζει πολύ 
υψηλά πρότυπα εσωτερικής ασφάλειας και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να θεσπιστούν
εναρμονισμένα πρότυπα για τα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε 
είδος που περιέχει ουσίες ή μείγμα ουσιών 
που έχουν σχεδιαστεί για να παραγάγουν 
θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή 
συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων 
μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη 
χημική αντίδραση, τόσο για ψυχαγωγία 
όσο και για άλλους σκοπούς.

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε 
είδος που περιέχει ουσίες ή μείγμα ουσιών 
που έχουν σχεδιαστεί για να παραγάγουν 
θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή 
συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων 
μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη 
χημική αντίδραση.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με τη σύσταση των ΗΕ σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων 
προϊόντων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας 
ενός μεμονωμένου προϊόντος που 
προορίζεται για τελική χρήση, με σκοπό 
τη διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με 
πληρωμή είτε δωρεάν.

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την 
πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας 
ενός μεμονωμένου προϊόντος, με σκοπό τη 
διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με 
πληρωμή είτε δωρεάν. Προϊόντα τα οποία 
κατασκευάζονται για ίδια χρήση δεν 
θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα ο ορισμός της «διάθεσης στην αγορά» σε όλα τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και ιδίως, τα είδη πυροτεχνίας για τα 
αυτοκίνητα, το οποία διατίθενται ουσιαστικά στην αγορά προκειμένου να ενσωματωθούν σε
άλλα συστήματα των οχμάτων (π.χ. συστήματα αεροσάκων, καθισμάτων κλπ) και εν συνεχεία 
για τελική χρήση σε οχήματα με σκοπό την προστασία των επιβατών. Επιπλέον, σκόπιμο είναι
να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται για ίδια χρήση δεν θεωρούνται γενικώς 
ότι διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο των οδηγιών περί νέας προσέγγισης και, συνεπώς, τα 
προϊόντα αυτά δεν πρέπει να συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα)

(3a) «Είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς 
σκοπούς», σημαίνει τα είδη πυροτεχνίας
που σχεδιάζονται για χρήση επί σκηνής
και ενεργοποιούνται είτε ηλεκτρικώς είτε 
ηλεκτρονικώς.

Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 3, παράγραφος 1, σημείο (a a) (νέο)

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 4

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα» 
σημαίνει τα είδη που περιέχουν 
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες
για να ενεργοποιήσουν διατάξεις 
ασφάλειας ή άλλους μηχανισμούς στα 
αυτοκίνητα οχήματα.

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα» 
σημαίνει τα εξαρτήματα διάταξης 
ασφαλείας για τα αυτοκίνητα που 
περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και 
χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν 
διατάξεις ασφάλειας ή άλλους 
μηχανισμούς στα οχήματα.

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 
Η απαλοιφή του όρου «αυτοκίνητα» αιτιολογείται από το γεγονός ότι τα είδη αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε οχήματα πέρα από το αυτοκινούμενα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, παράγραφος 5

5. «Κατασκευαστής» σημαίνει το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που, αφενός, σχεδιάζει 
ή/και κατασκευάζει ένα προϊόν που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή 
αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
ενός τέτοιου προϊόντος, με σκοπό το εν 
λόγω προϊόν να διατεθεί στην αγορά ή να 
χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο 
επαγγελματικό ή ιδιωτικό από τον ίδιο,

5. «Κατασκευαστής» σημαίνει το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που, αφενός, σχεδιάζει 
ή/και κατασκευάζει ένα προϊόν που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή 
αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
ενός τέτοιου προϊόντος, με σκοπό το εν 
λόγω προϊόν να διατεθεί στην αγορά υπό 
την ονομασία ή το εμπορικό του σήμα.
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υπό την ονομασία ή το εμπορικό του σήμα, 
ή, αφετέρου, διαθέτει στην αγορά ένα 
προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία υπό τη δική του ονομασία ή το 
εμπορικό σήμα.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τον ορισμό της «διάθεσης στην αγορά» και ιδίως το γεγονός ότι 
τα προϊόντα που κατασκευάζονται για ίδια χρήση δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά, 
ενώ παρέχει και σαφέστερο ορισμό με βάση τις αρχές της νέας προσέγγισης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 6

6. «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» 
σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον 
κατασκευαστή να ενεργεί για λογαριασμό 
του σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 
τελευταίου στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας.

6. «Εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο 
στην Κοινότητα και διαθέτει, για πρώτη 
φορά στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο 
της επιχείρησής του, προϊόν προερχόμενο 
από τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των ειδών πυροτεχνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της 
Ε.Ε. εισάγονται από την Κίνα και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν εύκολα να
αντικατασταθούν, ο εισαγωγέας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του κατασκευαστή
διασφαλίζοντας έτσι ότι το προϊόν πληροί τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας και ότι έχει
εφαρμοστεί η δέουσα διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
διάθεση στην αγορά παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 8

8. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» 
σημαίνει ένα άτομο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη μέλη να 
κατέχει ή/και να χρησιμοποιεί στην 
επικράτειά τους πυροτεχνήματα της 
κατηγορίας 4 ή/και άλλα είδη πυροτεχνίας 
της κατηγορίας 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3.

8. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» 
σημαίνει ένα άτομο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη μέλη να 
κατέχει ή/και να χρησιμοποιεί στην 
επικράτειά τους πυροτεχνήματα της 
κατηγορίας 4, είδη πυροτεχνίας της 
κατηγορίας 2 που χρησιμοποιούνται στο 
θέατρο, ή/και άλλα είδη πυροτεχνίας της 
κατηγορίας 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.
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(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (α α) (νέο)

(aa) Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο
Κατηγορία 1: είδη πυροτεχνίας για χρήση 
επί σκηνής που ενέχουν περιορισμένο 
κίνδυνο·
Κατηγορία 2:είδη πυροτεχνίας για χρήση 
επί σκηνής που προορίζονται για χρήση
μόνο από άτομα με εξειδικευμένες
γνώσεις.

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3 a (νέα))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) Άλλα είδη πυροτεχνίας (β) Άλλα είδη πυροτεχνίας
Κατηγορία 1: είδη πυροτεχνίας εκτός των 
πυροτεχνημάτων που ενέχουν χαμηλό 
κίνδυνο·

Κατηγορία 1: είδη πυροτεχνίας εκτός των 
πυροτεχνημάτων και των ειδών
πυροτεχνίας για το θέατρο, που ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο·

Κατηγορία 2: είδη πυροτεχνίας εκτός των 
πυροτεχνημάτων που προορίζονται για 
χειρισμό ή χρήση αποκλειστικά από άτομα 
με εξειδικευμένες γνώσεις.

Κατηγορία 2: είδη πυροτεχνίας εκτός των 
πυροτεχνημάτων και των ειδών
πυροτεχνίας για το θέατρο, που 
προορίζονται για χειρισμό ή χρήση 
αποκλειστικά από άτομα με εξειδικευμένες 
γνώσεις.
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(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος 
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Οι κατασκευαστές ειδών πυροτεχνίας 
είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα ή 
ορίζουν έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο. 

2. Αν ο κατασκευαστής δεν είναι
εγκατεστημένος στην Κοινότητα, όλες οι
υποχρεώσεις του κατασκευαστή στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, 
αναλαμβάνονται από τον εισαγωγέα των 
ειδών πυροτεχνίας.

Οι αρχές και οι φορείς στην Κοινότητα 
μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αντί για 
τον κατασκευαστή, σχετικά με τις 
υποχρεώσεις εκείνες τις οποίες έχει 
εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει.

Οι αρχές και οι φορείς στην Κοινότητα 
μπορούν να απευθυνθούν στον εισαγωγέα
σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των ειδών πυροτεχνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της 
Ε.Ε. εισάγονται από την Κίνα και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν εύκολα να
αντικατασταθούν, ο εισαγωγέας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του κατασκευαστή
διασφαλίζοντας έτσι ότι το προϊόν πληροί τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας και ότι έχει
εφαρμοστεί η δέουσα διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
διάθεση στην αγορά παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 22
Άρθρο 5, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον 
εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, φέρουν τη σήμανση 
CE και συμμορφώνονται με τις 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον 
εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, φέρουν τη σήμανση 
CE και συμμορφώνονται με τις 
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υποχρεώσεις που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της πιστότητας.

υποχρεώσεις που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της πιστότητας.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας 
και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της 
χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό 
των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 
και 3.

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων 
από ένα κράτος μέλος τα οποία 
δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας 
και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της 
χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό 
των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 
και 3 και της κατηγορίας 1 των ειδών
πυροτεχνίας για το θέατρο.

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος 
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 24
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, 
τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση ειδών πυροτεχνίας που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη 
συμμόρφωσή τους και τη μη 
διαθεσιμότητά τους για πώληση μέχρις 
ότου συμμορφωθούν από τον 
κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του που είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Στη 

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές 
εκθέσεις και τις επιδείξεις που 
διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, 
τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση ειδών πυροτεχνίας που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς το 
όνομα και την ημερομηνία της εν λόγω 
εμπορικής πανηγύρεως, της έκθεσης ή 
της επίδειξης και τη μη συμμόρφωσή τους 
και τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση 
μέχρις ότου συμμορφωθούν από τον 
κατασκευαστή που είναι εγκατεστημένος 
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διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, 
λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας 
σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις που 
έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παρευρισκομένων..

στην Κοινότητα ή από τον εισαγωγέα. Στη 
διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, 
λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας 
σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις που 
έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παρευρισκομένων..

Αιτιολόγηση

Με βάση τις αρχές της νέας προσέγγισης, δεν θεωρείται ότι υπάρχει διάθεση στην αγορά όταν
ένα προϊόν διατίθεται σε εμπορικές πανηγύρεις, εκθέσεις ή επιδείξεις. Για να αποτραπεί η 
περίπτωση διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά χωρίς αυτά να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να αναγράφουν τον 
προορισμό τους. Η τροπολογία αυτή ορίζει επίσης ότι ο εισαγωγέας αναλαμβάνει την ευθύνη 
του κατασκευαστή.

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα που 
προορίζονται για σκοπούς έρευνας, 
ανάπτυξης και δοκιμών όταν αυτά δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι 
ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη 
συμμόρφωσή τους και τη μη 
διαθεσιμότητά τους για πώληση.

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας που προορίζονται για 
σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών 
όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με την 
προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα 
δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους 
και τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση.

Αιτιολόγηση

Για λόγους καλύτερης προσαρμογής του κειμένου στα προϊόντα που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 26
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (α), κατηγορία 1

Κατηγορία 1: 12 ετών Κατηγορία 1: 16 ετών

Αιτιολόγηση

Παρά την έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων στα κράτη μέλη όσον αφορά τα ατυχήματα από 
πυροτεχνήματα, η πλειονότητα των ατυχημάτων αφορά παιδιά κάτω των 17 ετών, όπως 
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προκύπτει από τον αριθμό ατυχημάτων που συνέβησαν στο ΗΒ μεταξύ 2002 και 2004, όπου 
σχεδόν το 50% του συνόλου των ατυχημάτων αφορούσε παιδιά κάτω των 17 ετών, ενώ το 30% 
των τραυματισμών αφορούσε παιδιά κάτω των 13 ετών. Κατά συνέπεια, τα πυροτεχνήματα δεν 
πρέπει να πωλούνται σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ούτως ώστε να περιοριστεί σημαντικά ο 
αριθμός των ατυχημάτων από πυροτεχνήματα.

Τροπολογία 27
Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο (β), Τίτλος

β) Άλλα είδη πυροτεχνίας β)Άλλα είδη πυροτεχνίας και είδη 
πυροτεχνίας για το θέατρο

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος 
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 28
Άρθρο 7, παράγραφος 3, σημείο (β)

β) Άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 
2.

(β) Άλλα είδη πυροτεχνίας και είδη 
πυροτεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας 
2.

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος 
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ, να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να 
καταρτίσουν ή να αναθεωρήσουν τα 

1. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ, να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να 
καταρτίσουν ή να αναθεωρήσουν τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία βασίζεται η 
παρούσα οδηγία.

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα στα οποία 
βασίζεται η παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21. Στον 
βαθμό που η ευρωπαϊκή βιομηχανία συσκευών για αυτοκίνητα πωλεί τα προϊόντα της
παγκόσμιως πρέπει να προτιμηθούν τα διεθνή πρότυπα ISO για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 30
Άρθρο 12, τίτλος

Επισήμανση Επισήμανση ειδών πέρα από τα είδη
πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 12 a (νέα))

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα είδη πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα γενικώς δεν πωλούνται 
απευθείας τους καταναλωτές, αλλά σε επαγγελματίες χρήστες (στους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις περί 
επισήμανσης που προβλέπει η παρούσα οδηγία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό, 
καθώς επίσης και τις άλλες απαιτήσεις που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία και, ειδικότερα, τα 
φύλλα δεδομένων ασφαλείας που ορίζει η οδηγία της Επιτροπής 91/155/EΟΚ που καθορίζουν 
και θεσπίζουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για το σύστημα ειδικής ενημερώσεως όσον αφορά 
επικίνδυνες κατασκευές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 89/379/EΟΚ, που συνοδεύει 
την παράδοση παρτίδων ειδών πυροτεχνίας για αυτοκίνητα.

Τροπολογία 31
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του, την ονομασία και τον 
τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια 
ηλικίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία 
και τις οδηγίες χρήσης και, κατά 
περίπτωση, την απόσταση ασφάλειας. Η 
επισήμανση αναφέρει επίσης την 
κατηγορία/υποκατηγορία (1.1-1.6) της 
ουσίας ή του μείγματος ουσιών που 
περιέχει το προϊόν σύμφωνα με τον 

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, την 
ονομασία και τον τύπο του προϊόντος, τα 
ελάχιστα όρια ηλικίας όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, τη 
σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης,
την ημερομηνία λήξεως και, κατά 
περίπτωση, την απόσταση ασφάλειας. Η 
επισήμανση αναφέρει επίσης την 
κατηγορία/υποκατηγορία (1.1-1.6) της 
ουσίας ή του μείγματος ουσιών που 
περιέχει το προϊόν σύμφωνα με τον 
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σύστημα ταξινόμησης για τις Διεθνείς 
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (UN/ADR) ή παρόμοιες 
πληροφορίες σχετικά με την 
επικινδυνότητα (κίνδυνος μαζικής 
έκρηξης, κίνδυνος εκτόξευσης, κίνδυνος 
έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς).

σύστημα ταξινόμησης για τις Διεθνείς 
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (UN/ADR) ή παρόμοιες 
πληροφορίες σχετικά με την 
επικινδυνότητα (κίνδυνος μαζικής 
έκρηξης, κίνδυνος εκτόξευσης, κίνδυνος 
έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, να 
αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος το όνομα του εισαγωγέα. προκειμένου να 
εντοπίζεται ο αρμόδιος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ώστε να αποφεύγεται η 
διάθεση στην αγορά παραποιημένων προϊόντων. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρεται και η 
ημερομηνία λήξεως του προϊόντος ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα από πυροτεχνήματα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 12, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο
πρέπει συμπληρωματικά να περιέχουν τις 
κάτωθι τουλάχιστον πληροφορίες:
Κατηγορία 1: όπου χρειάζεται: “ μόνον 
για χρήση σε ανοιχτό χώρο” και ελάχιστη 
απόσταση ασφαλείας·
Κατηγορία 2: “ για χρήση μόνο από 
άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις” και 
ελάχιστη(ες) απόσταση(εις) ασφαλείας

(Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 3a (νέα) και επί του άρθρου 3, παράγραφος 
1, σημείο (a a) (νέο))

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας και 
τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως την κατηγοριοποίηση τους, ούτως ώστε η CEN να αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 33
Άρθρο 12, παράγραφος 5

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 
δεν εφαρμόζονται στα πυροτεχνήματα 
της κατηγορίας 4 και σε άλλα είδη 
πυροτεχνίας της κατηγορίας 2 τα οποία 

διαγράφεται
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επιδεικνύονται δημοσίως από τον 
κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Καθόσον τα προϊόντα που κατασκευάζονται για ίδια χρήση, γενικά, δεν θεωρούνται ότι 
διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο των οδηγιών περί νέας προσέγγισης, τα προϊόντα αυτά δεν 
είναι απαραίτητο να συμμορφούνται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων περί επισήμανσης, οπότε η παρούσα παράγραφος δεν είναι πλέον αναγκαία.

Τροπολογία 34
Άρθρο 12 α (νέα)

Άρθρο 12a
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για 

αυτοκίνητα
1. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
για αυτοκίνητα πρέπει να αναγράφει
τουλάχιστον το όνομα του κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα και το όνομα και τον τύπο 
του είδους.
2. Αν στο είδος πυροτεχνίας για 
αυτοκίνητα δεν υπάρχει επαρκής χώρος
για τις απαιτήσεις επισήμανσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στη 
συσκευασία.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα είδη πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα γενικώς δεν πωλούνται 
απευθείας τους καταναλωτές, αλλά σε επαγγελματίες χρήστες (στους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους). Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις περί 
επισήμανσης που προβλέπει η παρούσα οδηγία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό, 
καθώς επίσης και τις άλλες απαιτήσεις που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία και, ειδικότερα, τα 
φύλλα δεδομένων ασφαλείας που ορίζει η οδηγία της Επιτροπής 91/155/EΟΚ που καθορίζουν 
και θεσπίζουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για το σύστημα ειδικής ενημερώσεως όσον αφορά 
επικίνδυνες κατασκευές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 89/379/EΟΚ, που συνοδεύει 
την παράδοση παρτίδων ειδών πυροτεχνίας για αυτοκίνητα.

Τροπολογία 35
Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα)

(1a) Τα κράτη μέλη διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους των ειδών πυροτεχνίας κατά την 
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είσοδο στην επικράτειά τους, καθώς και 
στους χώρους αποθήκευσης και 
κατασκευής.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι σε θέση να εποπτεύουν τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, οι αρχές
επιτήρησης πρέπει να έχουν την εξουσία, την αρμοδιότητα και τους πόρους να πραγματοποιούν 
τακτικές επισκέψεις σε εμπορικές, βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, να 
διοργανώνουν τυχαίους και σποραδικούς ελέγχους, να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και 
να τα υποβάλουν σε ελέγχους και δοκιμασίες, ζητώντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Τροπολογία 36
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες
επιτήρησης της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές και η Επιτροπή πρέπει να παρέχουν αμοιβαίως βοήθεια ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή και ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 37
Άρθρο 15

1. Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι ένα είδος 
πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
δηλώνει, κατά τη διαδικασία ενημέρωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφοι 3 και 14, τους λόγους της 
απόφασής του και, ιδίως, αν η μη 
πιστότητα οφείλεται:

1. Όταν ένα κράτος μέλος διαφωνεί με τα 
μέτρα που λαμβάνει άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14, ή σε 
περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι 
τέτοιου είδους μέτρα αντίκεινται στην 
κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται, χωρίς καθυστέρηση, με 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αξιολογεί το 
μέτρο και τοποθετείται σχετικά με το 
κατά πόσον το μέτρο αυτό είναι 
αιτιολογημένο. Η Επιτροπή κοινοποιεί τη 
θέση της στα κράτη μέλη και ενημερώνει 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(a) στη μη τήρηση των βασικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1.
(β) σε εσφαλμένη εφαρμογή των 
εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 8.
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(γ) σε ελλείψεις των ίδιων των 
εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 8.

Αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό 
μέτρο είναι αιτιολογημένο, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την απόσυρση του μη 
ασφαλούς προϊόντος από την εθνική 
αγορά και ενημερώνουν σχετικώς την 
Επιτροπή.
Αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό 
μέτρο δεν είναι αιτιολογημένο, το οικείο
κράτος μέλος οφείλει να το αποσύρει.

2. Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη το ταχύτερο 
δυνατό. Η Επιτροπή, μετά τις 
διαβουλεύσεις αυτές, εξετάζει αν τα 
μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος 
δικαιολογούνται ή όχι και κοινοποιεί τη 
γνώμη της στο κράτος μέλος που έλαβε 
την πρωτοβουλία, στα άλλα κράτη μέλη 
και στον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
3. Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 βασίζονται σε ατέλεια των 
εναρμονισμένων προτύπων, η Επιτροπή 
παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή που 
συγκροτήθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, αν 
το κράτος μέλος που έλαβε τα μέτρα 
εμμένει στη θέση του, και η Επιτροπή ή το 
κράτος μέλος εκκινούν τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 8.

3. Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 βασίζονται σε ατέλεια των 
εναρμονισμένων προτύπων, η Επιτροπή 
παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή που 
συγκροτήθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, αν 
το κράτος μέλος που έλαβε τα μέτρα 
εμμένει στη θέση του, και η Επιτροπή ή το 
κράτος μέλος εκκινούν τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 8.

4. Όταν ένα είδος πυροτεχνίας δεν 
συμμορφώνεται και φέρει τη σήμανση CE, 
το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά αυτού που επέθεσε 
τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά 
τα άλλα κράτη μέλη.

4. Όταν ένα είδος πυροτεχνίας δεν 
συμμορφώνεται και φέρει τη σήμανση CE, 
το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά αυτού που επέθεσε 
τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά 
τα άλλα κράτη μέλη.

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ενημέρωση των κρατών μελών σχετικά 
με την πορεία και την έκβαση της 
διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να λάβει θέση μόνο σε περίπτωση διαφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, 
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απελευθερώνονται δυνατότητες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ενεργήσει ταχέως σε 
περίπτωση διαφωνίας επί των προτεινόμενων μέτρων.

Τροπολογία 38
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,

1. Σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,

(α) για την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος· ή

(α) για την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος· ή

(β) για την απόσυρση ενός προϊόντος από 
την αγορά, αναφέρονται οι ακριβείς λόγοι 
στους οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά 
κοινοποιούνται αμέσως στον 
ενδιαφερόμενο, ταυτόχρονα δε, του 
γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα που του 
παρέχει η εθνική νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες 
εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα 
ασκήσει.

(β) για την απόσυρση ενός προϊόντος από 
την αγορά

αναφέρονται οι ακριβείς λόγοι στους 
οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά 
κοινοποιούνται αμέσως στον 
ενδιαφερόμενο, ταυτόχρονα δε, του 
γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα που του 
παρέχει η εθνική νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες 
εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα 
ασκήσει.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσεως για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας του κειμένου, καθόσον η 
τελευταία παράγραφος εφαρμόζεται σε αμφότερα τα σημεία (a) και (β).

Τροπολογία 39
Άρθρο 17, εδάφιο 3 α (νέο)

- τη δημιουργία βάσης δεδομένων για 
ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση 
ειδών πυροτεχνίας.

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα σχετικά με τα ατυχήματα πρέπει να συγκρίνονται τακτικά, προκειμένου να
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αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της οδηγίας. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οποία 
προβαίνει η Επιτροπή υποδηλώνει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να ζητά από τα κράτη μέλη
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη υπάρξει να δημιουργήσουν, μετά την έγκριση της παρούσας πρότασης, ένα σύστημα 
καταγραφής των ατυχημάτων που σχετίζονται με είδη πυροτεχνίας.

Τροπολογία 40
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως 
τις […] όσον αφορά τα πυροτεχνήματα και 
έως τις [...] για τα άλλα είδη πυροτεχνίας.

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως 
τις […] όσον αφορά τα πυροτεχνήματα
των κατηγοριών 1,2 και 3 και έως τις [...] 
για τα άλλα είδη πυροτεχνίας, για 
πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 και για 
τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο.

1 24 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας 1 3 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας

Αιτιολόγηση

Ο επιπλέον χρόνος για την εφαρμογή των διατάξεων για τα είδη πυροτεχνίας παρέχει τη 
δυνατότητα στους κατασκευαστές και εισαγωγείς να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όπως αυτά 
απορρέουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, πριν από την έγκριση της παρούσας οδηγίας. 
Ταυτόχρονα, οι εν λόγω μεταβατικές περίοδοι εξασφαλίζουν την ταχεία εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι εν λόγω μεταβατικές περίοδοι παρέχουν επαρκές χρονικό διάστημα για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων προτύπων. Κατά συνέπεια, γίνεται διάκριση για τα είδη πυροτεχνίας των 
κατηγοριών 1,2 και 3, όπου χρειάζεται απλώς αναθεώρηση των προτύπων, και των ειδών 
πυροτεχνίας της κατηγορίας 4 και άλλων ειδών πυροτεχνίας, καθώς και των ειδών πυροτεχνίας 
για το θέατρο, όπου δεν υπάρχουν επί του παρόντος πρότυπα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Το σχέδιο οδηγίας και τα βασικά θέματα που τίθενται επί τάπητος

Σκοπός της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση κανόνων στην αγορά 
πυροτεχνημάτων και του εξοπλισμού ασφαλείας των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν 
τεχνολογία πυροτεχνίας. Συνεπώς, οι στόχοι της πρότασης είναι, κατά κύριο λόγο, η
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων πυροτεχνίας εντός της Ε.Ε., η 
βελτίωση της ασφάλειας των καταναλωτών και των επαγγελματιών, η συμβολή στη μείωση 
του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων και η εναρμόνιση των κανόνων 
ασφαλείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Η αγορά του εξοπλισμού πυροτεχνίας για την ασφάλεια των αυτοκινήτων εκτιμάται στο ύψος 
των 5,5 δισ. ευρώ και των πυροτεχνημάτων σε 1,4 δις ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του 2004, 
το 96% των πυροτεχνημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά προέρχονται από την Κίνα.

Το τελικό κείμενο της οδηγίας πρέπει να αποσαφηνίσει τους ορισμούς : των «ειδών
πυροτεχνίας», του «κατασκευαστή» και του «ατόμου με εξειδικευμένες γνώσεις» (άρθρο 2).

Η αγορά των πυροτεχνημάτων χαρακτηρίζεται από προβλήματα που σχετίζονται με την 
ποιότητα των προϊόντων, τον ασφαλή χειρισμό τους, τις συνθήκες κατασκευής τους, την 
τυποποίηση και τις προδιαγραφές των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων. Υπάρχουν διάφορα 
αμφιλεγόμενα θέματα και, ειδικότερα: ο ορισμός της ελάχιστης ηλικίας για τον χειρισμό των 
ειδών πυροτεχνίας· η ελευθερία των μεμονωμένων κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες· οι 
ειδικές διαδικασίες διάθεσης στην αγορά από απορρέουν από τις πολιτιστικές ή θρησκευτικές
παραδόσεις· και τα είδη δοκιμών που πρέπει να γίνονται στα προϊόντα αυτά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλειά τους.

Στην, από οικονομικής σκοπιάς, σημαντικότερη αγορά του εξοπλισμού ασφαλείας για την 
αυτοκινητοβιομηχανία που χρησιμοποιεί τεχνολογία πυροτεχνίας, τα προβλήματα είναι 
διαφορετικά, καθόσον χρειάζεται αποσαφήνιση και καλύτεροι ορισμοί. Εν πάση περιπτώσει, 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θα ήταν η θέσπιση ενιαίας διαδικασίας πιστοποίησης του 
εξοπλισμού ασφάλειας των αυτοκινήτων, ενώ σημαντική βελτίωση θα αποτελούσε και η
καθιέρωση ειδικής σήμανσης, που θα διευκόλυνε τη δημιουργία μιας πραγματικά εσωτερικής 
αγοράς στην Ε.Ε.

Η δέσμη των τροπολογιών που υπεβλήθησαν, μολονότι δεν φιλοδοξεί να είναι εξαντλητική, 
προτίθεται να αντιμετωπίσει τις κύριες πτυχές που χρήζουν διόρθωσης ή βελτίωσης. Ευκταίο 
φαίνεται να περιληφθούν ρητώς στα είδη πυροτεχνίας, όχι μόνο τα πυροτεχνήματα, αλλά και 
τα είδη πυροτεχνίας που χρησιμοποιούνται για θεατρικούς σκοπούς, καθώς και αυτά που 
χρησιμοποιούνται στους αερόσακους, τις ζώνες ασφαλείας και τον λοιπό εξοπλισμό 
ασφαλείας των αυτοκινήτων.

Προβλήματα έχουν επίσης ανακύψει και με την αδυναμία συμπερίληψης, στο πλαίσιο της 
«διάθεσης στην αγορά», των πυροτεχνημάτων που κατασκευάζονται για ίδια χρήση, ούτως 
ώστε να πληρούν ειδικές απαιτήσεις σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Κρίθηκε επίσης 
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σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα θα 
περιλάβει και την περίπτωση των πωλήσεων σε επαγγελματίες χρήστες. Με τον ίδιο στόχο,
κρίθηκε αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια του «είδους πυροτεχνίας», και αυτό
αντικατοπτρίζεται σε διάφορες τροπολογίες. Ο ορισμός των ειδών πυροτεχνίας που 
χρησιμοποιούνται για θεατρικούς σκοπούς καλύπτει όλα τα ήδη πυροτεχνίας που 
σχεδιάζονται και παράγονται για ψυχαγωγικούς σκοπούς και για χρήση επί σκηνής. 

Κρίθηκε επίσης απαραίτητη η τροποποίηση του ορισμού των «ειδών πυροτεχνίας για τα 
αυτοκίνητα», δηλαδή των εξαρτημάτων του εξοπλισμού ασφαλείας αυτοκινήτων που 
περιέχουν ουσίες πυροτεχνίας. Όσον αφορά την επισήμανση, κρίθηκε απαραίτητη η 
προσθήκη της ημερομηνίας λήξης των ειδών πυροτεχνίας. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η 
αποσαφήνιση των εννοιών του κατασκευαστή και εισαγωγέα ειδών πυροτεχνίας, καθώς και 
κατάθεση τροπολογιών σχετικά με την τακτική επιθεώρηση των ειδών πυροτεχνίας και των 
χώρων αποθήκευσης τους. Έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα ασφαλείας για τα είδη πυροτεχνίας, που θα περιλαμβάνουν τις φάσεις της 
κατασκευής, αποθήκευσης και τελικής χρήσης.

Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει νέα προσέγγιση όσον αφορά την
εναρμόνιση. 

2. Η νέα προσέγγιση για την εναρμόνιση

Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων 
δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς τη θέσπιση μιας νέας κανονιστικής τεχνικής, τη νέα 
προσέγγιση για την εναρμόνιση, που απλώς θέτει τις γενικές ουσιώδεις προϋποθέσεις,
περιορίζοντας τη δημόσια παρέμβαση στα απολύτως ουσιώδη και αφήνοντας στις
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τον τρόπο εκπλήρωσης 
των δημοσίων υποχρεώσεων.

Η νέα αυτή κανονιστική τεχνική και στρατηγική θεσπίστηκε από το ψήφισμα του 
Συμβουλίου του 1985 για τη νέα προσέγγιση όσον αφορά την τεχνική εναρμόνιση και 
τυποποίηση, που θεσπίζει τις κάτωθι αρχές:

- η νομοθετική εναρμόνιση περιορίζεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα 
προϊόντα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά, προκειμένου να επωφελούνται της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας·
- οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που πληρούν τις ουσιώδεις προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται στις οδηγίες, καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία αποτελούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα που εγκρίνονται από ιδιωτικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·
- η εφαρμογή εναρμονισμένων ή άλλων προτύπων παραμένει εθελοντική, και ο 
κατασκευαστής μπορεί πάντα να εφαρμόζει άλλες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να 
συμμορφωθεί στις προϋποθέσεις·
- τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα, μεταφέρονται στα εθνικά πρότυπα. Η μεταφορά αυτή συνεπάγεται ότι 
τα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να διατίθενται ως πανομοιότυπα εθνικά πρότυπα, ενώ 
πρέπει να αρθούν, εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, όλα τα αμφιλεγόμενα εθνικά 
πρότυπα·
- τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί 
μεταφορά εναρμονισμένου προτύπου, επωφελούνται του τεκμηρίου πιστότητας στις 
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αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας για τη νέα προσέγγιση·
- μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά·
- είναι απαραίτητο να περιληφθεί διαδικασία ρήτρας διασφάλισης που θα παρέχει τη 
δυνατότητα αμφισβήτησης της πιστότητας ενός προϊόντος, αστοχίας ή κενών στα 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας για τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας βασίζεται 
πλήρως και σέβεται απολύτως τις ανωτέρω αρχές της νέας προσέγγισης. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα οδηγία θέτει σε γενικές γραμμές τις προϋποθέσεις όσον αφορά την υγεία και την 
ασφάλεια που πρέπει να πληρούν τα είδη πυροτεχνίας.

Επιπλέον, το παρόν σχέδιο οδηγίας ευθυγραμμίζεται με την οδηγία 93/15/EΟΚ για την 
εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών 
εμπορικής χρήσεως. Μολονότι η εν λόγω οδηγία αποκλείει ρητώς από το πεδίο αναφοράς της
τα είδη πυροτεχνίας, σε μια από τις αιτιολογικές αναφορές της αναφέρεται ότι σχεδιάζεται η 
θέσπιση συμπληρωματικής νομοθεσίας για τα είδη πυροτεχνίας.

3. Συμπέρασμα

Κατά την άποψη του εισηγητή, είναι απαραίτητη η εναρμόνιση στο πλαίσιο της νέας
προσέγγισης για την διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, καθόσον τα κράτη μέλη έχουν
θεμιτά συμφέροντα σε θέματα υγείας και ασφάλειας, τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο για λόγους προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, το εναρμονισμένο 
αυτό μέτρο δεν είναι εξαντλητικό, καθόσον δεν αποκλείει τη θέσπιση αυστηρότερων εθνικών
κανόνων όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία και τη διάθεση στην αγορά και χρήση ορισμένων 
κατηγοριών πυροτεχνημάτων.

Σε τελική ανάλυση, εκφράζεται η ελπίδα ότι η παρούσα οδηγία, αφού συζητηθεί ενδελεχώς, 
θα παράσχει μια δέσμη κανονιστικών προτύπων για τους εν λόγω δύο τομείς. Η δημόσια 
ακρόαση που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή, ενώ πολύ 
σημαντική θα είναι επίσης και η αξιολόγηση των επιπτώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΠΩΛΗΘΟΥΝ 'Η ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 1

Κράτος μέλος Περιορισμοί ελάχιστης ηλικίας Εποχικοί περιορισμοί

Αυστρία Κατηγορία Ι - (Καινοτόμα 
πυροτεχνήματα και παιχνίδια 
πυροτεχνίας) - Άνευ περιορισμών
Κατηγορία II - πώληση 18 ετών
Κατηγορία III - (μεγαλύτερα 
πυροτεχνήματα)
Ειδική άδεια
Κατηγορία IV – Επαγγελματική 
χρήση

Άνευ περιορισμών

Βέλγιο 16 ετών εκτός ορισμένων ειδικών
ειδών

Άνευ περιορισμών

Κύπρος Ουσιαστικώς γενική απαγόρευση 
πωλήσεων σε καταναλωτές.
Στη διακριτική ευχέρεια του 
επιθεωρητή εκρηκτικών. Στους
καταναλωτές διατίθενται μόνο 
μικρά σπινθηροβόλα βεγγαλικά,
χριστουγεννιάτικες κροτίδες και 
καψύλια.

/

Τσεχική 

Δημοκρατία

Κλάση I – Άνευ περιορισμών
Κλάση II - 18 ετών
Κλάσεις III και IV - 18 ετών

Άνευ περιορισμών

Δανία Κατηγορία I - 15 ετών
Κατηγορία II - 18 ετών

Άνευ περιορισμών

Εσθονία Γενικώς, 18 ετών, μολονότι η
Κλάση Ι μπορεί να πωλείται και σε 
νεαρότερα άτομα.

Η πώληση και χρήση
κροτίδων απαγορεύεται 
από την 01.11 έως τις 
30.12.

Φινλανδία 12 ετών για τα λιγότερο επικίνδυνα 
πυροτεχνήματα

Οι πωλήσεις 
απαγορεύονται από τις 1

  
1 Πηγή: Έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής επιτροπής, Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της 
νομοθεσίας των κρατών μελών για τα πυροτεχνήματα, που περιελήφθη στην Αναθεώρηση της Πολιτικής για τα 
Πυροτεχνήματα – Έγγραφο διαβούλευσης του Ιρλανδικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ισότητας και Νομικής 
Μεταρρύθμισης, Μάρτιος 2005.
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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18 ετών για την πλειονότητα των 
πυροτεχνημάτων

έως τις 26 Δεκεμβρίου

Γαλλία Κλάση I – 8 ετών
Κλάση II και III - 18 ετών
Κλάση IV - Επαγγελματίες, 18 
ετών

Άνευ περιορισμών

Γερμανία Κλάση I – συνιστάται 12 ετών
Κλάσεις II - 18 ετών
Κλάση III - 18 ετών απαιτείται 
άδεια
Κλάση IV – Επαγγελματίες

Η Κλάση II μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο στις 
31.12 και 01.01.

Ελλάδα Ουσιαστικά ισχύει γενική 
απαγόρευση πωλήσεων σε 
καταναλωτές. Για τη μεταφορά
και τη χρήση απαιτείται ειδική
άδεια.

Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται το 
Πάσχα

Ουγγαρία Ολική απαγόρευση πωλήσεων σε 
καταναλωτές /

Ιρλανδία Ουσιαστικά ισχύει γενική 
απαγόρευση πωλήσεων σε 
καταναλωτές. Εισαγωγές
περιοριζόμενες σε επαγγελματίες.

/

Ιταλία / /

Λετονία Κλάσεις I και II - 16 ετών. Άνευ περιορισμών

Λιθουανία 18 ετών Απαγόρευση πωλήσεων
από 20.01-01.12 εκτός σε 
εξειδικευμένα άτομα.

Λουξεμβούργο Κλάση I - Άνευ περιορισμών
Κλάσεις II και III - 18 ετών

Άνευ περιορισμών

Μάλτα / /

Κάτω Χώρες / /

Πολωνία / /

Πορτογαλία 18 ετών Άνευ περιορισμών

Σλοβακία / /

Σλοβενία / /

Ισπανία Κλάση I - 8 ετών
Κλάση II - 14 ετών
Κλάση III - 18 ετών
Κλάση IV Μόνο επαγγελματίες

Άνευ περιορισμών
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Σουηδία 18 Ετών (για μικρό αριθμό ειδών). /

ΗΒ Κατηγορίες I, II, και III - 18 ετών
Κατηγορία IV – Μόνο 
επαγγελματίες

Άνευ περιορισμών

Βουλγαρία Κατηγορία I - Άνευ περιορισμών
Κατηγορία II - 18 ετών
Κατηγορίες III και IV – Μόνο
επαγγελματική χρήση

Άνευ περιορισμών

Ρουμανία 18 ετών Επιτρέπεται η πώληση
μόνο μεταξύ 27.12- 31.12 
και η χρήση μεταξύ 31.12 
και 01.01.


