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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta pürotehniliste toodete 
turuletoomise kohta
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))
(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0457)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0312/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0000/2006);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) pürotehniliste toodete hulka 
kuuluvad muu hulgas ilutulestikud, teatri 
pürotehnilised tooted ja tehniliseks 
otstarbeks mõeldud pürotehnilised tooted, 
näiteks turvapatjade ja turvavööde 
eelkinnitite jne gaasigeneraatorid.

Selgitus

Käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete näidete mittetäielik nimekiri, et selgitada paremini 
reguleerimisala.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Füüsiline või juriidiline isik, kes 
impordib ühendusse tooteid, peab 
võltsitud toodete turuletoomise vältimiseks 
võtma endale kõik tootja kohustused.

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et valdav osa ELi turul olevatest ilutulestikest imporditakse Hiinast ja 
volitatud esindajad võivad lihtsalt vahetuda, võtab importija tootja kohustused, tagades 
sellega, et toode vastab olulistele ohutusnõuetele ja rakendatud on asjakohaseid 
vastavushindamise menetlusi, et vältida võltsitud toodete turuletoomist.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5 b (uus)

(5 b) Esmakordsel ühenduse turule 
toomisel peab pürotehniline toode 
vastama käesoleva direktiivi nõuetele. 
Vastavalt nõukogu 7. mai 1985. aasta 
resolutsiooni (uus lähenemisviis 
tehnilisele ühtlustamisele ja 
standarditele¹) põhimõtetele ei loeta oma 
tarbeks valmistatud ilutulestikke turule 
toodavateks.
_______

ELT C 136, 4.6.1985, lk 1.

Selgitus

Uue lähenemisviisi direktiivide kohaselt ei loeta üldjuhul oma tarbeks mõeldud tooteid turule 
toodavateks ja seetõttu ei pea need tooted käesoleva direktiiviga kooskõlas olema.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6

(6) Seoses pürotehniliste toodete 
kasutamisest tuleneva ohuga on asjakohane 
kehtestada nende tarbijatele müümise ja 
kasutamise puhul vanusepiirangud ning 
tagada nende ohutuks kasutamiseks piisava 
ja asjakohase teabe kandmine märgistele, 
et kaitsta inimeste tervist ja ohutust ning 

(6) Seoses pürotehniliste toodete 
kasutamisest tuleneva ohuga on asjakohane 
kehtestada nende tarbijatele müümise ja 
kasutamise puhul vanusepiirangud ning 
tagada nende ohutuks kasutamiseks piisava 
ja asjakohase teabe kandmine märgistele, 
et kaitsta inimeste tervist ja ohutust ning 
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keskkonda.  Sätestada tuleks teatavate 
pürotehniliste toodete kättesaadavaks 
tegemine üksnes vajalikke teadmisi, oskusi 
ja kogemusi omavatele volitatud 
spetsialistidele.  

keskkonda.  Sätestada tuleks teatavate 
pürotehniliste toodete kättesaadavaks 
tegemine üksnes vajalikke teadmisi, oskusi 
ja kogemusi omavatele volitatud 
spetsialistidele.  Autotööstuse 
pürotehniliste toodete osas peaksid 
märgistamise nõuded võtma arvesse 
käesoleva aja tavasid ja asjaolu, et 
autovaruosade tööstus müüb neid tooteid 
ametialastele kasutajatele.

Selgitus

Silmas tuleks pidada, et autotööstuse pürotehnilisi tooteid ei müüda üldjuhul otse tarbijatele 
vaid ametialastele kasutajatele (sõidukite tootjad ja nende volitatud töökojad). Seetõttu peaks 
antud direktiivis toodud märgistamisnõuded seda arvesse võtma, samuti arvestama teisi 
ühenduse õigusaktidega kehtestatud nõudeid, eelkõige autotööstuse pürotehniliste toodete 
tarnepartiidega kaasas käivaid ohutuskaarte vastavalt komisjoni direktiivile 91/155/EMÜ, 
milles määratletakse ja sätestatakse ohtlikke valmistisi käsitleva eriteabe süsteemi 
üksikasjalik kord direktiivi 88/379/EMÜ artikli 10 rakendamiseks.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 12

(12) Euroopa Standardikomitee (CEN), 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardiinstituut 
(ETSI) koostavad, võtavad vastu ja 
muudavad Euroopa ühtlustatud 
standardeid.  Need organisatsioonid on 
tunnistatud pädevaks vastu võtma 
ühtlustatud standardeid, mida nad 
koostavad vastavalt oma organisatsioonide 
ja komisjoni vahelise koostöö suunistele, 
ning menetluse kohaselt, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord. 

(12) Euroopa Standardikomitee (CEN), 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardiinstituut 
(ETSI) koostavad, võtavad vastu ja 
muudavad Euroopa ühtlustatud 
standardeid.  Need organisatsioonid on 
tunnistatud pädevaks vastu võtma 
ühtlustatud standardeid, mida nad 
koostavad vastavalt oma organisatsioonide 
ja komisjoni vahelise koostöö suunistele, 
ning menetluse kohaselt, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ, millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord.  Euroopa 
autovaruosade tööstuse rahvusvahelist 
loomust arvesse võttes tuleks autotööstuse 
pürotehniliste toodete puhul Euroopa 
standarditele eelistada ISO standardeid.
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Selgitus

Viib teksti kooskõlla kõrgetasemelise töörühma CARS 21 soovitustega. Kuna Euroopa 
autovaruosade tööstus müüb oma toodangut kogu maailmas, siis eelistatakse 
konkurentsivõime säilitamiseks ISO rahvusvahelisi standardeid. 

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Vastavalt tehnilise ühtlustamise ja 
standardimise uuele kontseptsioonile 
kohaldatakse ühtlustatud standarditega 
kooskõlas toodetud pürotehniliste toodete 
suhtes vastavuseeldust, kuna olulised 
ohutusnõuded sisalduvad käesolevas 
direktiivis. Lisaks jääb ühtlustatud 
standardite või muude standardite 
rakendamine vabatahtlikuks ja tootja või 
importija võib nõuete täitmiseks 
kohaldada teisi tehnilisi näitajaid.

Selgitus

Parema õiguskindluse ja uue lähenemisviisi põhimõtete, millel käesolev direktiiv põhineb, 
suurema selguse tõttu.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Piisava sarnasuse korral käsitavad 
teavitatud asutused pürotehniliste toodete 
erinevaid rühmi, nagu erineva värviga
sarnased tooted, tooteperedena. 

Selgitus

Ilutulestike tootjate ja importijate kulude vähendamiseks ei peaks testima kõiki tooteid. Nagu 
märgiti komisjoni ekspertiisis, on alust ilutulestike rühmitamiseks vastavalt nende mõõtmetele 
ja toimimise näitajatele, kuna erinevused on sageli vaid väikesed. Antud lähenemisviisi 
kohaldatakse teavitatud asutuste poolt käesoleval ajal seoses lõhkeainete testimisega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 14 a (uus)



PR\610139ET.doc 9/29 PE 371.984v01-00

ET

(14 a) Vastavalt tehnilise ühtlustamise ja 
standardimise uuele kontseptsioonile on 
vajalik kaitseklausli menetlus, et 
võimaldada pürotehnilise toote 
nõuetekohasuse või ühtlustatud 
standardite rikkumiste või puuduste 
vaidlustamist. Vastavalt sellele on 
liikmesriigid kohustatud võtma kõik 
asjakohased meetmed, et keelata või 
piirata nende toodete turuletoomist, mis 
kannavad CE-märgist või kõrvaldada 
need turult, kui nad ohustavad 
sihtotstarbelisel kasutamisel tarbijate 
tervist ja ohutust. 

Selgitus

Parema õiguskindluse ja uue lähenemisviisi põhimõtete, millel käesolev direktiiv põhineb, 
suurema selguse tõttu. Seega sisaldavad uue lähenemisviisi direktiivid teatud kujul 
kaitseklauslit, mis kohustab liikmesriike piirama või keelustama ohtlike või nõuetele 
mittevastavate toodete turuletoomist, või need turult kõrvaldama.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 16 a (uus)

(16 a) Tootjate ja importijate huvides on 
tarnida ohutuid tooteid, et vältida 
vastutusega kaasnevaid kulusid 
puudusega toodete eest, mis tekitavad 
kahju isikutele ja eraomandile. Selles osas 
täiendab nõukogu 25. juuli 1985. aasta 
direktiiv 85/374/EMÜ¹ (liikmesriikide 
tootevastutust käsitlevate õigusnormide 
ühtlustamise kohta) käesolevat direktiivi, 
kuna see direktiiv kehtestab tootjatele ja 
importijatele range vastutussüsteemi ning 
tagab tarbijatele asjakohasel tasemel 
kaitse. Lisaks näeb direktiiv ette, et 
teavitatud asutused peavad ametialase 
tegevuse osas olema piisavalt 
kindlustatud, välja arvatud juhul, kui 
sellist vastutust kannab riik vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele või kui katsete 
eest vastutab otseselt liikmesriik ise. 
_____

1 EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29. Direktiivi on 
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muudetud direktiiviga 1999/34/EÜ (EÜT L 141, 
4.6.1999, lk 20).

Selgitus

Parema õiguskindluse ja teiste ühenduse õigusaktidega ühitumise jaoks. Seetõttu on 
tootevastutuse direktiiv kohaldatav kõigile uue lähenemisviisi direktiividega hõlmatud 
toodetele. Sellest tulenevalt on käesoleva direktiivi eelnõu ja tootevastutuse direktiiv 
asjakohase kaitse tagamisel teineteist täiendavad.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 17

(17) Eriti oluline on ette näha 
üleminekuperiood, mis võimaldab kindlaks 
määratud valdkondade siseriiklikke 
õigusakte järk-järgult kohandada.

(17) Eriti oluline on ette näha 
üleminekuperiood, mis võimaldab kindlaks 
määratud valdkondade siseriiklikke 
õigusakte järk-järgult kohandada. Seetõttu 
tuleb tootjatele ja importijatele anda aega 
kasutada õigusi, mis on neile antud enne 
käesoleva direktiivi jõustumist kehtinud 
siseriiklike eeskirjadega, näiteks õigus 
müüa oma toodete varusid. Lisaks 
võimaldaks käesoleva direktiivi 
rakendamise üleminekuaeg täiendavat 
aega ühtlustatud standardite 
vastuvõtmiseks ja käesoleva direktiivi 
kiire rakendamise tagamiseks, et 
parandada tarbijakaitset. 

Selgitus

Täiendav aeg ilutulestikke puudutavate sätete rakendamiseks võimaldab tootjatel ja 
importijatel kasutada õigusi, mis on neile antud enne käesoleva direktiivi jõustumist kehtinud 
eeskirjadega. Samal ajal tagab üleminekuaeg direktiivi kiire rakendamise, et kaitsta paremini 
tarbijate tervist ja ohutust. Lisaks annab üleminekuaeg piisavalt aega ühtlustatud standardite 
vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 11
Artikli 1 lõike 4 taane 3

– õhusõidukites kasutamiseks ettenähtud 
pürotehniliste toodete suhtes;

– lennundustööstuses kasutamiseks 
ettenähtud pürotehniliste toodete suhtes;
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Selgitus

Pürotehnilised tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks õhusõidukites ja kosmoseaparaatides 
ei peaks kuuluma käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kuna selles tööstuses kohaldatakse 
eriti kõrgeid sisemisi ohutusstandardeid, mistõttu puudub vajadus kehtestada nende toodete 
jaoks ühtlustatud standardeid.

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõige 1

1. Pürotehniline toode − iga toode, mis 
sisaldab ainet või ainete segu, mis on 
mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi või 
suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni 
saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise 
keemilise reaktsiooni abil nii 
meelelahutuslikul kui muul eesmärgil.

1. Pürotehniline toode − iga toode, mis 
sisaldab ainet või ainete segu, mis on 
mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi või 
suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni 
saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise 
keemilise reaktsiooni abil.

Selgitus

Viib teksti kooskõlla ÜRO soovitustega ohtlike ainete transportimise kohta.

Muudatusettepanek 13
Artikli 2 lõige 2

2. Turuletoomine − lõppkasutamiseks 
mõeldud üksiktoote ühenduse turul 
esmakordselt tasu eest või tasuta 
kättesaadavaks tegemine selle levitamiseks 
ja/või kasutamiseks. 

2. Turuletoomine − üksiktoote ühenduse 
turul esmakordselt tasu eest või tasuta 
kättesaadavaks tegemine selle levitamiseks 
ja/või kasutamiseks. Oma tarbeks 
valmistatud tooteid ei loeta turule 
toodavateks. 

Selgitus

Turuletoomise määratluse paremaks kohandamiseks kõigile käesoleva direktiiviga hõlmatud 
toodetele, eelkõige autotööstuse pürotehnilistele toodetele, mis tuuakse turule teistesse 
sõidukisüsteemidesse lisamiseks (nt turvapatjade moodulid, istmed jne) ja seejärel 
„lõppkasutuseks“ sõidukites, et kaitsta sõidukis olevaid isikuid. Lisaks on soovitav 
täpsustada, et oma tarbeks valmistatud tooteid ei loeta uue lähenemisviisi direktiivide 
kohaselt üldjuhul turule toodavateks ja seetõttu ei pea need tooted käesoleva direktiiviga 
kooskõlas olema. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 lõige 3 a (uus)
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(3 a) teatri pürotehnilised tooted –
elektriliselt või elektrooniliselt süüdatav 
pürotehnika, mis on mõeldud
kasutamiseks laval.

Vt artikli 3 lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks arendada välja 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõige 4

4. Autotööstuse pürotehniline toode − 
mootorsõidukite ohutus- või muid 
seadmeid aktiveerivad tooted, mis 
sisaldavad pürotehnilisi aineid.

4. Autotööstuse pürotehniline toode − 
sõidukitele mõeldud ohutusseadmete 
osad, mis sisaldavad pürotehnilisi aineid ja 
on mõeldud sõidukite ohutus- või muude
seadmete aktiveerimiseks.

Selgitus

Käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete paremaks selgitamiseks. Sõna „mootor“ 
kustutamine on õigustatud, kuna antud tooteid võidakse lisaks mootorsõidukitele kasutada ka 
teistes sõidukites.

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 lõige 5

5. Tootja − füüsiline või juriidiline isik, kes 
kavandab ja/või valmistab käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodet või kes on 
selle toote turuletoomiseks või 
professionaalseks või erakasutuseks oma 
nimel või oma kaubamärgi all kavandada 
ja valmistada lasknud;  või kes toob 
käesoleva direktiiviga hõlmatud toote oma 
nime või kaubamärgi all turule.

5. Tootja − füüsiline või juriidiline isik, kes 
kavandab ja/või valmistab käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodet või kes on 
selle toote turuletoomiseks oma nimel või 
oma kaubamärgi all kavandada ja 
valmistada lasknud;

Selgitus

Viib teksti kooskõlla „turuletoomise“ määratlusega, eelkõige asjaoluga, et oma tarbeks 
valmistatud tooteid ei loeta turule toodavateks ja toob uue lähenemisviisi põhimõtete valguses 
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ära selgema määratluse.

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 lõige 6

6. Volitatud esindaja − iga ühenduse 
territooriumil elu- või asukohta omav 
juriidiline või füüsiline isik, kes on 
saanud tootjalt kirjaliku volituse 
tegutseda viimase nimel käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste piires.

6. Importija – ühenduse territooriumil 
elu- või asukohta omav juriidiline või 
füüsiline isik, kes toob oma äritegevuse 
käigus esimest korda ühenduse turule 
kolmandast riigist pärit toote;

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et valdav osa ELi turul olevatest ilutulestikest imporditakse Hiinast ja 
volitatud esindajad võivad lihtsalt vahetuda, võtab importija tootja kohustused, tagades 
sellega, et toode vastab olulistele ohutusnõuetele ja rakendatud on asjakohaseid 
vastavushindamise menetlusi, et vältida võltsitud toodete turuletoomist.

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 lõige 8

8. Spetsialisti teadmistega isik − isik, keda 
liikmesriik on volitanud asjaomase 
liikmesriigi territooriumil oma valduses 
hoidma ja/või kasutama 4. kategooria 
ilutulestikku ja/või 2. kategooria muid 
pürotehnilisi tooteid, mille määratlused on 
esitatud artiklis 3.

8. Spetsialisti teadmistega isik − isik, keda 
liikmesriik on volitanud asjaomase 
liikmesriigi territooriumil oma valduses 
hoidma ja/või kasutama 4. kategooria 
ilutulestikku, 2. kategooria teatri 
pürotehnilisi tooteid ja/või 2. kategooria 
muid pürotehnilisi tooteid, mille 
määratlused on esitatud artiklis 3.

(Vt artikli 2 lõike 3a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 19
Artikli 3 lõike 1 punkt a a (uus)

(a a) teatri pürotehnilised tooted



PE 371.984v01-00 14/29 PR\610139ET.doc

ET

1. kategooria: laval kasutamiseks 
mõeldud pürotehnilised tooted, mis on 
madala ohutasemega;
2. kategooria: laval kasutamiseks 
mõeldud pürotehnilised tooted, mida 
võivad kasutada üksnes erialaste 
teadmistega isikud.

(Vt artikli 2 lõike 3a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõike 1 punkt b

b) muud pürotehnilised tooted b) muud pürotehnilised tooted

1. kategooria: madala ohutasemega 
pürotehnilised tooted, mis pole 
ilutulestikud;

1. kategooria: madala ohutasemega 
pürotehnilised tooted, mis pole 
ilutulestikud ja madala ohutasemega teatri 
pürotehnilised tooted;

2. kategooria: pürotehnilised tooted, mis ei 
ole ilutulestikud ja mida võivad käidelda 
või kasutada üksnes erialaste teadmistega 
isikud.

2. kategooria: pürotehnilised ja teatri 
pürotehnilised tooted, mis ei ole 
ilutulestikud ja mida võivad käidelda või 
kasutada üksnes erialaste teadmistega 
isikud.

(Vt artikli 2 lõike 3 a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 21
Artikli 4 lõige 2

2. Pürotehniliste toodete tootjate elu- või 
asukoht peab olema ühenduse 
territooriumil või nad peavad nimetama 

2.  Kui tootja elu- või asukoht ei ole 
ühenduse territooriumil, peab 
pürotehniliste toodete importija võtma 
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endale volitatud esindaja.  enda kanda kõik käesoleva direktiiviga 
määratud tootja kohustused.

Ühenduse asutused ja organid võivad 
pöörduda tootja asemel volitatud esindaja
poole seoses kohustustega, mille täitmine 
on tehtud esindaja ülesandeks.

Nende kohustustega seoses võivad 
ühenduse asutused ja organid pöörduda 
importija poole 

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et valdav osa ELi turul olevatest ilutulestikest imporditakse Hiinast ja 
volitatud esindajad võivad lihtsalt vahetuda, võtab importija tootja kohustused, tagades 
sellega, et toode vastab olulistele ohutusnõuetele ja rakendatud on asjakohaseid 
vastavushindamise menetlusi, et vältida võltsitud toodete turuletoomist.

Muudatusettepanek 22
Artikli 5 lõige 1

Ei puuduta eestikeelset versiooni

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõige 2

2. Ka ei välista käesoleva direktiivi sätted 
meetmeid, mida liikmesriigid avaliku 
julgeoleku või ohutuse huvides 2. ja 3. 
kategooria ilutulestike kasutamise ja/või 
elanikkonnale müümise piiramiseks 
võtavad.

2. Ka ei välista käesoleva direktiivi sätted 
meetmeid, mida liikmesriigid avaliku 
julgeoleku või ohutuse huvides 2. ja 3. 
kategooria ilutulestike ning 1. kategooria 
teatri pürotehnilised toodete kasutamise 
ja/või elanikkonnale müümise piiramiseks 
võtavad.

(Vt artikli 2 lõike 3 a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõige 3

3. Messidel, näitustel ja esitlustel ei tohi 
liikmesriigid takistada käesoleva direktiivi 

3. Messidel, näitustel ja esitlustel ei tohi 
liikmesriigid takistada käesoleva direktiivi 
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sätetele mittevastavate pürotehniliste 
toodete esitlemist tingimusel, et nähtaval 
sildil on selgelt osutatud nimetatud toodete 
mittevastavusele ning selgitatud, et neid ei 
või müüa seni, kuni tootja või selle 
ühenduse territooriumil elu- või asukohta 
omav volitatud esindaja pole neid 
käesoleva direktiivi sätetega vastavusse 
viinud.  Sellistel juhtudel tuleb inimeste 
ohutuse tagamiseks rakendada kõiki 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
kehtestatud ohutusmeetmeid.  

sätetele mittevastavate pürotehniliste 
toodete esitlemist tingimusel, et nähtaval 
sildil on selgelt osutatud messi nimele ja 
kuupäevale, kõnealusele näitusele või 
esitlusele, nimetatud toodete 
mittevastavusele ning selgitatud, et neid ei 
või müüa seni, kuni tootja või importija 
pole neid käesoleva direktiivi sätetega 
vastavusse viinud.  Sellistel juhtudel tuleb 
inimeste ohutuse tagamiseks rakendada 
kõiki asjaomase liikmesriigi pädeva 
asutuse kehtestatud ohutusmeetmeid.  

Selgitus

Uue lähenemisviisi põhimõtete kohaselt ei loeta turule toomiseks seda, kui toode on välja 
pandud messil, näitusel või esitlusel. Et vältida nende toodete turule toomist ilma käesoleva 
direktiiviga kooskõlla viimata tuleks neile toodetele märkida ka nende sihtkoht. 
Muudatusettepanek viitab asjaolule, et importija võtab endale tootja kohustused.

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõige 4

4. Liikmesriigid ei takista uurimise, 
arendustöö ja katsetamise eesmärgil 
valmistatud ning käesoleva direktiivi 
sätetele mittevastavate autotööstuse
pürotehniliste toodete vaba liikumist ja 
kasutamist tingimusel, et nähtaval sildil on 
selgelt osutatud nende toodete direktiivile 
mittevastavusele ning mittemüüdavusele.

4. Liikmesriigid ei takista uurimise, 
arendustöö ja katsetamise eesmärgil 
valmistatud ning käesoleva direktiivi 
sätetele mittevastavate pürotehniliste 
toodete vaba liikumist ja kasutamist 
tingimusel, et nähtaval sildil on selgelt 
osutatud nende toodete direktiivile 
mittevastavusele ning mittemüüdavusele.

Selgitus

Teksti kohandamine käesoleva direktiiviga hõlmatud toodetele

Muudatusettepanek 26
Artikli 7 lõike 1 punkt a, 1. kategooria

1. kategooria: 12 aastat; 1. kategooria: 16 aastat;

Selgitus

Vaatamata võrreldavate andmete vähesusele liikmesriikides aset leidvate ilutulestikega 
seotud õnnetuste kohta puudutab suurem osa õnnetusi alla 17aastaseid lapsi, nagu näitab 
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aastatel 2002–2004 Ühendkuningriigis toimunud õnnetuste arv, kus umbes 50% kõigist 
õnnetustest olid seotud nooremate kui 17aastastega ning enam kui 30% kõigist vigastatutest 
olid alla 13aastased lapsed. Seetõttu ei tohiks ilutulestikke müüa lastele, kes on nooremad kui 
16 aastat, et vähendada oluliselt ilutulestikega seotud õnnetusi. 

Muudatusettepanek 27
Artikli 7 lõike 2 punkt b, pealkiri

b. muude pürotehniliste toodete puhul: b. muude pürotehniliste ja teatri 
pürotehniliste toodete puhul:

(Vt artikli 2 lõike 3 a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 28
Artikli 7 lõike 3 punkt b

(b) 2. kategooria muud pürotehnilised 
tooted.

b. 2. kategooria muud pürotehnilised ja 
teatri pürotehnilised tooted:

(Vt artikli 2 lõike 3 a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 29
Artikli 8 lõige 1

1. Järgides direktiivis 98/34/EÜ sätestatud 
menetlusi, võib komisjon Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt nõuda 
käesolevat direktiivi toetavate Euroopa 
standardite koostamist või läbivaatamist.

1. Järgides direktiivis 98/34/EÜ sätestatud 
menetlusi, võib komisjon Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt nõuda 
käesolevat direktiivi toetavate Euroopa või 
rahvusvaheliste standardite koostamist või 
läbivaatamist.
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Selgitus

Viib teksti kooskõlla kõrgetasemelise töörühma CARS 21 soovitustega. Kuna Euroopa 
autovaruosade tööstus müüb oma toodangut kogu maailmas, siis eelistatakse 
konkurentsivõime säilitamiseks ISO rahvusvahelisi standardeid. 

Muudatusettepanek 30
Artikli 12 pealkiri

Märgistamine Toodete märgistamine, v.a autotööstuse 
pürotehnilised tooted

(Vt artikli 12 a (uus) muudatusettepanekut)

Selgitus

Silmas tuleks pidada, et autotööstuse pürotehnilisi tooteid ei müüda üldjuhul otse tarbijatele 
vaid ametialastele kasutajatele (sõidukite tootjad ja nende volitatud töökojad). Seetõttu peaks 
antud direktiivis toodud märgistamisnõuded seda arvesse võtma, samuti arvestama teisi 
ühenduse õigusaktidega kehtestatud nõudeid, eelkõige autotööstuse pürotehniliste toodete 
tarnepartiidega kaasas käivaid ohutuskaarte vastavalt komisjoni direktiivile 91/155/EMÜ, 
milles määratletakse ja sätestatakse ohtlikke valmistisi käsitleva eriteabe süsteemi 
üksikasjalik kord direktiivi 88/379/EMÜ artikli 10 rakendamiseks.

Muudatusettepanek 31
Artikli 12 lõige 2

2. Pürotehnilise toote märgisele peab 
olema märgitud vähemalt tootja või tema 
volitatud esindaja nimi, toote nimi ja liik, 
artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud vanuse 
alampiirid, asjakohane kategooria ja 
kasutussuunised ning vajaduse korral ohutu 
kaugus. Märgisel tuleb osutada ka tootes 
sisalduva aine või ainete segu klassile/jaole 
(1.1–1.6) UN/ADR 
klassifitseerimissüsteemi kohaselt või 
märkida võrreldav teave ohtlikkuse kohta 
(võime plahvatada kogu massiga, 
plahvatusel laialipaiskumise oht, väike 
plahvatusoht, tuleoht).

2. Pürotehnilise toote märgisele peab 
olema märgitud vähemalt tootja või 
importija nimi, toote nimi ja liik, artikli 7 
lõigetes 1 ja 2 osutatud vanuse alampiirid, 
asjakohane kategooria ja kasutussuunised, 
aegumiskuupäev ning vajaduse korral 
ohutu kaugus. Märgisel tuleb osutada ka 
tootes sisalduva aine või ainete segu 
klassile/jaole (1.1–1.6) UN/ADR 
klassifitseerimissüsteemi kohaselt või 
märkida võrreldav teave ohtlikkuse kohta 
(võime plahvatada kogu massiga, 
plahvatusel laialipaiskumise oht, väike 
plahvatusoht, tuleoht).

Selgitus

Oluline on, et kui tootja ei oma elu- või asukohta ühenduse territooriumil, siis oleks toote 
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märgisele märgitud importija nimi, mis võimaldaks kindlaks määrata toote turuletoomise eest 
vastutava isiku, vältides sellega võltsitud toodete turuletoomist. Samuti on oluline märkida 
ära toote aegumiskuupäev, et vältida ilutulestikega seotud õnnetusi.

Muudatusettepanek 32
Artikli 12 lõige 3 a (uus)

3 a. Teatri pürotehnilised tooted peavad 
täiendavalt sisaldama vähemalt järgmist 
teavet: 
1. kategooria: vajadusel: „ainult väljas 
kasutamiseks“ ja minimaalne ohutu 
kaugus
2. kategooria: „kasutamiseks ainult 
erialaste teadmistega isikutele“ ja 
minimaalne ohutu kaugus (minimaalsed 
ohutud kaugused)

(Vt artikli 2 lõike 3 a (uus) ja artikli 3, lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekut

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ka neid pürotehnilisi tooteid ja nende 
spetsiifilisust, eelkõige nende kategooriatesse jaotamist, et CEN võiks välja arendada 
ühtlustatud standardid.

Muudatusettepanek 33
Artikli 12 lõige 5

5. Lõigete 1–4 sätteid ei kohaldata 4. 
kategooria ilutulestikule ning muudele 2. 
kategooriasse kuuluvatele pürotehnilistele 
toodetele, mida tootja esitleb avalikkusele.

välja jäetud

Selgitus

Kuna oma tarbeks valmistatud tooteid ei loeta turule toodavateks ja nad ei pea käesoleva 
direktiiviga kooskõlas olema ka mitte märgistamisnõuete osas, siis ei ole antud lõige enam 
vajalik.

Muudatusettepanek 34
Artikkel 12 a (uus)
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Artikkel 12 a
Autotööstuse pürotehniliste toodete 

märgistamine
1. Autotööstuse pürotehnilisele tootele 
peab olema märgitud vähemalt tootja või 
importija nimi ja toote nimi ning liik.
2. Kui autotööstuse pürotehnilisel tootel ei 
ole piisavalt ruumi, et täita lõikes 1 
osutatud märgistamisnõudeid, siis 
kantakse asjaomane teave pakendile.

Selgitus

Silmas tuleks pidada, et autotööstuse pürotehnilisi tooteid ei müüda üldjuhul otse tarbijatele 
vaid ametialastele kasutajatele (sõidukite tootjad ja nende volitatud töökojad). Seetõttu peaks 
antud direktiivis toodud märgistamisnõuded seda arvesse võtma, samuti arvestama teisi 
ühenduse õigusaktidega kehtestatud nõudeid, eelkõige autotööstuse pürotehniliste toodete 
tarnepartiidega kaasas käivaid ohutuskaarte vastavalt komisjoni direktiivile 91/155/EMÜ, 
milles määratletakse ja sätestatakse ohtlikke valmistisi käsitleva eriteabe süsteemi 
üksikasjalik kord direktiivi 88/379/EMÜ artikli 10 rakendamiseks.

Muudatusettepanek 35
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

(1 a) Liikmesriigid teostavad regulaarset 
kontrolli pürotehniliste toodete nende 
territooriumile toomise ja ladustamis-
ning tootmiskohtade üle.

Selgitus

Et jälgida turule toodud tooteid, on järelevalveasutustel volitused, pädevus ja vahendid 
külastada korrapäraselt kaubandus-, tööstus- ja ladustamisruume; korraldada juhu- ja 
pistelisi kontrolle; võtta tootenäidiseid ja teha nendega katseid ja teste ning koguda vajalikku 
teavet.

Muudatusettepanek 36
Artikli 13 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid teavitavad oma 
turujärelevalvealasest tegevusest 
komisjoni.
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Selgitus

Riiklikud järelevalveasutused ja komisjon osutavad teineteisele vastastikust abi, et tagada 
käesoleva direktiivi kohane ning ühtne rakendamine. 

Muudatusettepanek 37
Artikkel 15

1. Kui liikmesriigil on piisavalt põhjust 
uskuda, et pürotehniline toode ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, esitab ta 
artikli 13 lõikes 3 ja artiklis 14 sätestatud 
teavitamise korra kohaselt oma otsuse 
põhjused, osutades eelkõige sellele, kas 
mittevastavuse põhjuseks on:

1. Kui, vastavalt artiklile 13 või 14,
liikmesriik ei nõustu teise liikmesriigi 
meetmetega või kui komisjon on 
seisukohal, et meede on vastuolus 
ühenduse õigusaktidega, konsulteerib 
komisjon viivitamatult kõigi 
asjaosalistega, annab meetmele hinnangu 
ja võtab seisukoha, kas meede on 
õigustatud või mitte. Komisjon teavitab 
oma seisukohast liikmesriike ja 
asjaosalisi.

(a) artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
põhinõuete mittetäitmine;
(b) artiklis 8 nimetatud ühtlustatud 
standardite ebaõige kohaldamine;
(c) puudused artiklis 8 nimetatud
ühtlustatud standardites.

Kui komisjon on seisukohal, et 
siseriiklikud meetmed on õigustatud, siis 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et tagada ohtliku toote nende turult 
kõrvaldamine ja teavitavad sellest 
komisjoni. 
Kui komisjon on seisukohal, et 
siseriiklikud meetmed ei ole õigustatud, 
siis tühistab asjaomane liikmesriik need.

2. Komisjon alustab asjaosalistega 
viivitamata konsultatsioone.  Pärast 
konsultatsioone hindab komisjon 
liikmesriigi võetud meetmete põhjendatust 
ning teatab oma otsusest algatuse teinud 
liikmesriigile, teistele liikmesriikidele ning 
tootjale või selle volitatud esindajale.
3. Kui lõikes 1 nimetatud meetmeid on 
võetud ühtlustatud standardites olevate 
puuduste tõttu, suunab komisjon küsimuse 

3. Kui lõikes 1 nimetatud meetmeid on 
võetud ühtlustatud standardites olevate 
puuduste tõttu, suunab komisjon küsimuse 
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direktiivi 98/34/EÜ kohaselt moodustatud 
komiteele juhul, kui meetmed võtnud 
liikmesriik jääb oma seisukoha juurde, 
ning komisjon või liikmesriik algatab 
artiklis 8 nimetatud menetluse. 

direktiivi 98/34/EÜ kohaselt moodustatud 
komiteele juhul, kui meetmed võtnud 
liikmesriik jääb oma seisukoha juurde, 
ning komisjon või liikmesriik algatab 
artiklis 8 nimetatud menetluse. 

4. Kui nõuetele mittevastav pürotehniline 
toode kannab CE-vastavusmärgist, võtab 
pädev liikmesriik asjakohased meetmed 
märgistuse tootele kinnitanud isiku suhtes 
ning teatab sellest komisjonile. Komisjon 
teavitab teisi liikmesriike.

4. Kui nõuetele mittevastav pürotehniline 
toode kannab CE-vastavusmärgist, võtab 
pädev liikmesriik asjakohased meetmed 
märgistuse tootele kinnitanud isiku suhtes 
ning teatab sellest komisjonile. Komisjon 
teavitab teisi liikmesriike.

5. Komisjon tagab liikmesriikide 
teavitamise menetluse käigust ja 
tulemustest.

Selgitus

Komisjon peaks seisukoha võtma üksnes siis, kui jäädakse eriarvamusele. See parandab 
suutlikkust, mis võimaldab komisjonil kiirelt tegutseda, kui esitatud meetmete osas jäädakse 
eriavamusele.

Muudatusettepanek 38
Artikli 16 lõige 1

1. Iga käesoleva direktiivi kohaselt võetud 
meetme puhul, millega:

1. Iga käesoleva direktiivi kohaselt võetud 
meetme puhul, millega:

(a) keelatakse või piiratakse toote 
turuletoomist või

(a) keelatakse või piiratakse toote 
turuletoomist või

(b) kõrvaldatakse toode turult, 
selgitatakse täpselt antud meetme võtmise 
põhjuseid.  Nimetatud meetmetest 
teatatakse viivitamata asjaosalisele, keda 
samaaegselt teavitatakse ka talle 
kõnesolevas liikmesriigis kehtivate 
siseriiklike õigusaktide raames 
kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest 
ning nende kasutamise tähtaegadest.

(b) kõrvaldatakse toode turult.

selgitatakse täpselt antud meetme võtmise 
põhjuseid Nimetatud meetmetest 
teatatakse viivitamata asjaosalisele, keda 
samaaegselt teavitatakse ka talle 
kõnesolevas liikmesriigis kehtivate 
siseriiklike õigusaktide raames 
kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest 
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ning nende kasutamise tähtaegadest.

(Tõlkija märkus: teksti kontekst ei muutu)

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek teksti selguse parandamiseks, kuna viimane lõige kehtib nii 
punktile a kui b.

Muudatusettepanek 39
Artikli 17 taane 3 a (uus)

– Pürotehniliste toodetega seotud 
õnnetusjuhtumite andmebaasi loomine.

Selgitus

Õnnetusjuhtumeid puudutavaid andmeid tuleb korrapäraselt võrrelda, et hinnata direktiivi 
mõjusust. Komisjoni ekspertiisis märgitakse, et komisjon jätkab liikmesriikidelt 
õnnetusjuhtumeid puudutava teabe nõudmist ja julgustab liikmesriike, kus puudub süsteem 
ilutulestikega seotud õnnetusjuhtumite registreerimiseks, seda käesoleva ettepaneku 
vastuvõtmise järel looma.

Muudatusettepanek 40
Artikli 20 lõige 2

2. Nad kohaldavad nimetatud sätteid […]¹  
ilutulestikele ja […]  muudele 
pürotehnilistele toodetele.

2. Nad kohaldavad nimetatud sätteid […]¹  
1., 2. ja 3. kategooria ilutulestikele ja […]  
muudele pürotehnilistele toodetele, 4. 
kategooria ilutulestikele ja teatri 
pürotehnilistele toodetele.

1 24 kuud pärast direktiivi avaldamist 1 kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist

Selgitus

Täiendav aeg ilutulestikke puudutavate sätete rakendamiseks võimaldab tootjatel ja 
importijatel kasutada õigusi, mis on neile antud enne käesoleva direktiivi jõustumist kehtinud 
eeskirjadega. Samal ajal tagavad need üleminekuajad direktiivi kiire rakendamise, et kaitsta 
paremini tarbijate tervist ja ohutust. Lisaks annavad üleminekuajad  piisavalt aega 
ühtlustatud standardite vastuvõtmiseks. Sellest tulenevalt eristatakse 1., 2. ja 3. kategooria 
ilutulestikke, mille kohta kehtivaid standardeid tuleb üksnes muuta, ja 4. kategooria 
ilutulestikke ning teisi pürotehnilisi tooteid ja teatri pürotehnikat, kus standardid puuduvad.
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SELETUSKIRI

1. Direktiivi eelnõu ja peamised küsimused

Direktiivi ettepaneku eesmärk on kehtestada eeskirjad ilutulestike turu ja sõidukite 
pürotehnilist tehnoloogiat kasutava turvavarustuse jaoks. Seetõttu on ettepaneku peamine 
eesmärk tagada pürotehniliste toodete vaba liikumine ELis, parandada tarbijate ja ametialaste 
kasutajate ohutust, aidata kaasa õnnetusjuhtumite arvu ning tõsiduse vähendamisele ja 
ühtlustada liikmesriikide ohutuseeskirju.

Sõidukite ohutusega seotud pürotehnilise varustuse turu maht ulatub hinnanguliselt 5,5 
miljardi euroni, ilutulestike osa sellest 1,4 miljardi euroni. 2004. aasta andmete kohaselt 
imporditakse 96% ilutulestikke Hiinast.

Direktiivi lõplik tekst peaks täpsustama järgmisi määratlusi: „pürotehnilised tooted“, „tootja“ 
ja „spetsialisti teadmistega isik“ (artikkel 2). 

Ilutulestike turgu iseloomustavad probleemid, mis on seotud imporditud toodete kvaliteediga, 
nende ohutu käsitsemisega, nende tootmistingimustega ja erinevate tootekategooriate 
standardimise ning spetsifikatsioonidega. Tegemist on mitme vastuolulise küsimusega: 
toodete käsitsemiseks nõutava vanuse alampiiri määratlemine; üksikute liikmesriikide 
vabadus eeskirju kehtestada; kultuurilistest või religioossetest traditsioonidest tulenevad 
erilised turustamisprotsessid; samuti testid, mida tuleb toodetega teha kvaliteedi ja ohutuse 
tagamiseks.

Majanduslikult suurema tähtsusega sõidukitööstuse pürotehnilist tehnoloogiat kasutaval 
turvavarustuse turul on probleemid teistsugused, samuti vajadus täpsustamise ja parema 
määratlemise järele. Igal juhul tähistaks ühtne sõidukite turvavarustuse 
sertifitseerimismenetlus sammu edasi ja ka erimärgistamine võiks olukorda parandada, aidates 
kaasa liidu tõelise siseturu loomisele. 

Esitatud muudatusettepanekute pakett, mis ei ole ammendav, on suunatud peamistele 
parandamist vajavatele küsimustele. Soovitav on lisada pürotehniliste toodete alla selgelt 
mitte ainult ilutulestikud, vaid ka teatris kasutatavad pürotehnilised tooted ja tooted, mida 
kasutatakse turvapatjade, turvavööde ja muu sõidukite turvavarustuse juures. 

Probleemid tekkisid seoses sellega, et ei õnnestunud lisada „turuletoomise“ alla isiklikuks 
kasutamiseks valmistatud ilutulestikke, et rahuldada teatud riikide ja regioonide erivajadusi. 
Samuti leiti olevat oluline tagada, et autotööstuse pürotehniliste toodete märgistamise juurde 
lisataks ametialastele kasutajatele mõeldud müügi võimalus. Samal eesmärgil leiti, et on 
vajalik täpsustada selliseid mõisteid nagu „pürotehniline toode“ ja see kajastus ka mitmes 
muudatusettepanekus. Teatri pürotehniliste toodete määratlus hõlmab kõiki tooteid, mida 
töötatakse välja ja toodetakse meelelahutuslikul otstarbel ning laval kasutamiseks.
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Samuti leiti, et on vajadus muuta „autotööstuse pürotehniliste toodete“ määratlust, st sõidukite 
turvavarustuse elemente, mis sisaldavad pürotehnilisi aineid; märgistamise osas lisati viide 
pürotehniliste toodete säilivusajale; samuti leiti, et on vajalik täpsustada pürotehniliste toodete 
tootja ja importija mõisteid; ka esitati muudatusettepanekud, mis seonduvad pürotehniliste 
toodete ja nende ladustamise korrapärase järelevalvega. Oluline on tagada pürotehnilistele 
artiklitele kõrgeimad võimalikud ohutusstandardid, mis hõlmavad tootmise, ladustamise ja 
lõppkasutuse etappe. 

Samuti on oluline mõista, et ühtlustamisele on uus lähenemisviis. 

2. Uus lähenemisviis ühtlustamisele

Teie raportöör soovib rõhutada, et kaupade siseturu loomine ei oleks olnud võimalik ilma uue 
regulatiivse tehnikata, uue lähenemisviisita ühtlustamisele, milles sätestatakse vaid üldised ja 
olulised nõuded, piirates avalikku sekkumist selleni, mis on oluline ja jättes asutustele ning 
tööstusele võimaluse valida, kuidas tulla vastu üldistele huvidele. 

Antud uus regulatiivne tehnika ja strateegia kehtestati nõukogu 1985. aasta resolutsiooniga 
uue lähenemisviisi kohta tehnilisele ühtlustamisele ja standarditele, millega kehtestatakse 
järgmised põhimõtted:

- õigusaktide ühtlustamine on piiratud oluliste nõudmistega, millele ühenduse turule toodud 
tooted peavad vastama, et kasutada ära kaupade vaba liikumist ühenduses
;
-direktiivides kehtestatud olulistele nõuetele vastavate toodete tehnilised näitajad on 
sätestatud ühtlustatud standarditega, mis on Euroopa erasektori standardimisorganisatsioonide 
poolt kinnitatud Euroopa standardid;
-ühtlustatud standardite või muude standardite rakendamine jääb vabatahtlikuks ja tootja võib 
alati nõuete täitmiseks kohaldada teisi tehnilisi näitajaid;
-ühtlustatud standardid, mille viide on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, võetakse üle 
siseriiklikesse standarditesse. Ülevõtmine tähendab, et kõnealused Euroopa standardid tuleb 
teha kättesaadavaks samamoodi nagu siseriiklikud standardid ja kõik nendega vastuolus 
olevad siseriiklikud standardid tuleb kindlaksmääratud aja jooksul tühistada;
-toodete suhtes, mis on valmistatud kooskõlas siseriikliku standardiga, mis on võtnud üle 
ühtlustatud standardi, kohaldatakse asjakohase uue lähenemisviisi direktiivi vastavate oluliste 
nõudmiste osas vastavuseeldust;
-turule võib tuua vaid neid tooteid, mis vastavad olulistele nõuetele;
-kaitseklausli menetlus on vajalik, et võimaldada toote nõuetekohasuse või ühtlustatud 
standardite rikkumiste või puuduste vaidlustamist.

Käesolev ettepanek võtta vastu direktiiv pürotehniliste toodete turuletoomise kohta põhineb 
täielikult uuel lähenemisviisil ja vastab eespool toodud põhimõtetele. Sellest tulenevalt 
sätestab käesolev direktiiv üldised tervishoidu ja ohutust puudutavad nõuded, millele 
pürotehnilised tooted peavad vastama. 

Lisaks on käesolev direktiiv kooskõlas direktiiviga 93/15/EMÜ tsiviilotstarbeliseks 
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kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete 
ühtlustamise kohta. Kuigi pürotehnilised tooted ei kuulu antud direktiivi reguleerimisalasse, 
viidatakse ühes põhjenduses, et täiendav reguleerimine on kavandamisel. 

3. Järeldus

Raportööri arvates on uue lähenemisviisi raames ühtlustamine pürotehniliste toodete 
turuletoomiseks vajalik, kuna liikmesriikidel on kaalul õiguspärased tervishoidu ja ohutust 
puudutavad huvid, mis võivad tarbijakaitse kaalutlustel ühendusesisest kaubandust takistada. 
Siiski ei ole antud ühtlustatud meede ammendav, kuna ta ei välista piiravamaid siseriiklikke 
meetmeid, mis käivad näiteks vanuse alampiiri ja turustamise ja teatavate ilutulestike 
kategooriate kasutamise kohta. 

Kokkuvõtteks loodetakse, et täiemahulise arutelu järel näeb direktiiv ette reguleerivate 
standardite paketi kahe asjaomase sektori jaoks. Korraldatud avalik kuulamine aitas sellele 
palju kaasa ja ka ekspertiisi analüüs on oluline. 
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LISA: PIIRANGUD ILUTULESTIKE MÜÜGILE VANUSE JÄRGI JA 
KASUTAMISELE AASTAAJA JÄRGI1

Liikmesriik Vanuse alampiir Aastaaeg

Austria 1. kategooria . (mänguilutulestikud 
ja ilutulestik-mänguasjad) -
piirangud puuduvad
2. kategooria - müük 18aastastele
3. kategooria - (suuremad 
ilutulestikud)
eriluba
4. kategooria - ametialane 
kasutamine

Piirangud puuduvad

Belgia 16 aastat, välja arvatud teatud 
tooted

Piirangud puuduvad

Küpros Kehtib tarbijatele müümise üldine 
keeld
Vastavalt lõhkeainete 
järelevalveametniku äranägemisele. 
Tarbijatele müüakse vaid väikesi 
säraküünlaid, jõulusäristeid ja 
löökkapsleid.

/

Tšehhi Vabariik 1. klass - piirangud puuduvad
2. klass - 18 aastat
3. ja 4. klass - 18 aastat

Piirangud puuduvad

Taani 1. kategooria - 15 aastat
2. kategooria - 18 aastat

Piirangud puuduvad

Eesti Üldjuhul 18, kuigi 1. jaotise tooteid 
võib müüa noorematele

Ilutulestike müük ja 
kasutamine on keelatud 
1.11–30.12

Soome 12 aastat vähemohtlike ilutulestike 
korral
18 aastat suuremale osale 

Müük on keelatud 1.–26. 
detsembrini

  
1 Allikas: Euroopa Komisjoni konsulteerimisdokument, taustteave liikmesriikide ilutulestikke puudutavate 
õigusaktide kohta, ilutulestike poliitika ülevaade - konsulteerimisdokument, Iiri Justiitsministeerium, 
võrdõiguslikkus ja õigusreform, märts 2005.
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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ilutulestikest
Prantsusmaa 1. klass - 8 aastat

2. ja 3. klass - 18 aastat
4. klass - ametialane, 18 aastat

Piirangud puuduvad

Saksamaa 1. klass – soovitavalt 12 aastat
2. klass - 18 aastat
3. klass - 18 aastat, vajalik luba
4. klass - ametialane kasutus

2. klassi võib kasutada 
vaid 31.12 ja 1.1.

Kreeka Kehtib tarbijatele müümise üldine 
keeld Soetamiseks, transpordiks ja 
kasutamiseks on vajalik eriluba

Lihavõtte ajal on 
kasutamine keelatud

Ungari Müük tarbijatele on täielikult 
keelatud /

Iirimaa Kehtib tarbijatele müümise üldine 
keeld Import on lubatud vaid 
ametialastele kasutajatele

/

Itaalia / /

Läti 1. ja 2. klass - 16 aastat Piirangud puuduvad

Leedu 18 aastat Müük ajavahemikul 20.1–
1.12 on lubatud vaid 
spetsialistidele

Luksemburg 1. klass - piirangud puuduvad
2. ja 3. klass - 18 aastat

Piirangud puuduvad

Malta / /

Holland / /

Poola / /

Portugal 18 aastat Piirangud puuduvad

Slovakkia / /

Sloveenia / /

Hispaania 1. klass - 8 aastat
2. klass -14 aastat
3. klass - 18 aastat
4. klass - vaid ametialaseks 
kasutuseks

Piirangud puuduvad

Rootsi 18 aastat (väikesele arvule 
toodetele) /

Ühendkuningriik 1., 2. ja 3. kategooria - 18 aastat Piirangud puuduvad
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4. klass - vaid ametialaseks 
kasutuseks

Bulgaaria 1. kategooria - piirangud 
puuduvad
2. kategooria - 18 aastat
3. ja 4. kategooria - vaid 
ametialaseks kasutuseks

Piirangud puuduvad

Rumeenia 18 aastat Võib müüa vaid 
ajavahemikul 27.12–31.12 
ja kasutada 31.12–1.1.


