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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten 
saattamisesta markkinoille
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0457)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0312/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Pyroteknisiin tuotteisiin kuuluvat 
muiden muassa ilotulitteet, teattereissa 
käytettävät pyrotekniset tuotteet sekä
teknisiin tarkoituksiin käytettävät 
pyrotekniset tuotteet kuten turvatyynyissä 
tai turvavöiden esikiristimissä käytettävät
kaasunkehittimet jne.

Perustelu

Tarkistuksessa annetaan suppea luettelo tämän direktiivin kattamista esimerkkituotteista 
direktiivin soveltamisalan selventämiseksi entistä enemmän.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Luonnollisen tai oikeushenkilön, 
joka tuo tuotteen yhteisöön, olisi 
omaksuttava kaikki valmistajan 
velvollisuudet, jotta vältetään 
väärennettyjen tuotteiden saattaminen 
markkinoille.

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska 
valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan 
vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että 
asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta 
vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

(5 b) Pyroteknisen tuotteen olisi oltava 
tämän direktiivin mukainen, kun se 
saatetaan yhteisön markkinoille 
ensimmäistä kertaa. Kuitenkaan omaan 
käyttöön valmistettuja ilotulitteita ei 
katsota saatettavan markkinoille 
7 päivänä toukokuuta 1985 teknistä 
yhdenmukaistamista ja standardeja 
koskevasta uudesta strategiasta1 annetun
neuvoston päätöslauselman periaatteiden 
mukaisesti.
__________
1 EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.

Perustelu

Omaan käyttöön valmistettujen tuotteiden ei yleensä katsota saatettavan markkinoille uutta 
lähestymistapaa koskevien direktiivien mukaisesti, ja näiden tuotteiden ei tarvitse olla tämän 
direktiivien mukaisia.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten (6) Koska pyroteknisten tuotteitten 
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käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä 
ympäristön suojelemiseksi aiheellista 
vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan 
tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden 
käyttöön, ja huolehtia siitä, että 
tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja 
asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta 
käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä 
pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus.

käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä 
ympäristön suojelemiseksi aiheellista 
vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan 
tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden 
käyttöön, ja huolehtia siitä, että 
tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja 
asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta 
käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä 
pyroteknisiä tuotteita luovutetaan 
ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, 
joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus. Mitä tulee autoteollisuudessa 
käytettäviin pyroteknisiin tuotteisiin, 
merkintävaatimuksissa olisi otettava 
huomioon nykyiset käytännöt ja se, että 
autoteollisuuden alihankkijat myyvät 
näitä tuotteita ammattikäyttäjille.

Perustelu

Olisi pidettävä mielessä, että autoteollisuudessa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ei myydä 
suoraan kuluttajille, vaan ammattimaisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajille ja niiden 
valtuutetuille verstaille). Sen vuoksi tämän direktiivin mukaisissa merkintävaatimuksissa olisi 
otettava tämä sekä muut yhteisön lainsäädännön mukaiset vaatimukset huomioon, etenkin
direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi 5. maaliskuuta 1991 
yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita 
koskevaa erityistietojärjestelmää varten annetun komission direktiivin 91/155/ETY mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka liitetään autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten 
tuotteiden toimituseriin.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 98/34/EY.

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea Cenelec ja Euroopan 
telealan standardointilaitos ETSI laativat, 
hyväksyvät ja muokkaavat 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja. Kyseiset organisaatiot 
tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne 
laativat niiden ja komission yhteistyön 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 98/34/EY. Mitä tulee 
autoteollisuuden pyroteknisiin tuotteisiin, 
kansainvälinen ISO-standardi olisi 
asetettava eurooppalaisten standardien 
edelle Euroopan autoteollisuudelle 
toimittavan teollisuuden kansainvälisestä 
luonteesta johtuen.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten 
kanssa. Koska Euroopan autoteollisuudelle toimittava teollisuus myy tuotteita 
maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Teknistä yhdenmukaistamista ja 
standardeja koskevan uuden 
lähestymistavan mukaisesti pyroteknisten 
tuotteiden, jotka on valmistettu 
yhdenmukaistettuja standardeja 
noudattaen, oletetaan olevan tämän 
direktiivin olennaiset 
turvallisuusvaatimukset täyttäviä. Lisäksi 
yhdenmukaistettujen standardien tai 
muiden standardien soveltaminen jää 
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vapaaehtoiseksi ja valmistaja tai 
maahantuoja voi soveltaa muita teknisiä 
erityisehtoja vaatimisten täyttämiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään oikeusvarmuutta ja selvyyttä, jotka liittyvät uuden lähestymistavan 
periaatteisiin, joihin tämä direktiiviehdotus perustuu.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Ilmoitetun laitoksen olisi 
tarkastettava pyroteknisten tuotteiden 
ryhmät, kuten toisiaan vastaavat eriväriset 
tuotteet, sekä tuoteperheet, mikäli kyseiset 
tuotteet ovat riittävän samankaltaisia.

Perustelu

Jotta vähennetään ilotulitteiden valmistajien ja maahantuojien kustannuksia, kutakin tuotetta 
ei tarvitsisi testata. Kuten komission laatimassa vaikutusten arvioinnissa osoitetaan, koska 
erot ovat usein vain vähäisiä, ilotulitteet on mahdollista ryhmitellä niiden mittojen ja 
toimintaominaisuuksien mukaan. Ilmoitetut laitokset noudattavat nykyään tällaista 
lähestymistapaa räjähdysaineiden testaamisessa.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Teknistä yhdenmukaistamista ja 
standardeja koskevan uuden 
lähestymistavan mukaisesti 
suojalausekemenettely on tarpeen, jotta 
on mahdollista hakea muutosta 
pyroteknisen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuteen tai 
yhdenmukaistettujen standardien 
virheisiin tai puutteisiin.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään oikeusvarmuutta ja selvyyttä, jotka liittyvät uuden lähestymistavan 
periaatteisiin, joihin tämä direktiiviehdotus perustuu. Täten uuden lähestymistavan mukaiset 
direktiivit sisältävät tietynlaisen suojalausekkeen, joka velvoittaa jäsenvaltioita rajoittamaan 
tai kieltämään saattamasta markkinoille vaarallisia tai vaatimukset täyttämättömiä tuotteita 
tai poistamaan ne markkinoilta.
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Tarkistus 9
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(16 a) Valmistajan ja maahantuojan 
etujen mukaista on toimittaa turvallisia 
tuotteita, jotta vältetään korvausvastuu 
vahingoista, joita vialliset tuotteet 
aiheuttavat henkilöille ja omaisuudelle. 
Tässä suhteessa 25 päivänä 
heinäkuuta 1985 tuotevastuuta koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä
annettu neuvoston direktiivi 85/374/ETY1

täydentää tätä direktiiviä, koska siinä 
säädetään valmistajia ja maahantuojia 
koskevasta ankaran vastuun 
järjestelmästä ja varmistetaan riittävä 
kuluttajien suojelun taso. Lisäksi tässä 
direktiivissä edellytetään, että ilmoitetuilla 
laitoksilla olisi oltava niiden ammatillista 
toimintaa koskeva asianmukainen 
vakuutus, ellei valtio ole niistä vastuussa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai 
ellei jäsenvaltio ole itse suoraan vastuussa 
testeistä.
_______
1 EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 1999/34/EY (EYVL L 141, 
4.6.1999, s. 20).

Perustelu

Tarkistuksella saadaan aikaan entistä parempi oikeusvarmuus ja vastaavuus muiden yhteisön 
säädösten kanssa. Tämän mukaisesti tuotevastuudirektiiviä sovelletaan kaikkiin uuden 
lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamiin tuotteisiin. Sen vuoksi tämä direktiiviehdotus 
ja tuotevastuudirektiivi ovat toisiaan täydentäviä elementtejä varmistettaessa riittävä suojelun 
taso.
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Tarkistus 10
Johdanto-osan 17 kappale

(17) On välttämätöntä säätää 
siirtymäkaudesta, jotta kansallisia lakeja 
voidaan asteittain mukauttaa tietyillä 
aloilla.

(17) On välttämätöntä säätää 
siirtymäkaudesta, jotta kansallisia lakeja 
voidaan asteittain mukauttaa tietyillä 
aloilla. Tämän vuoksi valmistajille ja 
maahantuojille on annettava aikaa, jotta 
he voivat käyttää kaikkia voimassa olevien 
kansallisten sääntöjen mukaisia 
oikeuksiaan ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa, ja esimerkiksi myydä 
valmistettujen tuotteiden varastonsa.
Lisäksi tässä direktiivissä säädetty 
erityinen siirtymäkausi antaisi lisäaikaa
hyväksyä yhdenmukaistetut standardit ja 
varmistaa tämän direktiivin nopean 
täytäntöönpanon kuluttajien suojelun 
tehostamiseksi.

Perustelu

Ilotulitteita koskevien määräysten täytäntöönpanoon annetun lisäajan ansiosta valmistajat ja 
maahantuojat voivat käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka se ovat saaneet voimassa olevien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ennen tätä direktiiviä. Samalla siirtymäkaudella 
varmistetaan tämän direktiivin nopea täytäntöönpano, jotta voidaan suojella entistä 
tehokkaammin kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tämän siirtymäkauden myötä 
annetaan riittävästi aikaa hyväksyä yhdenmukaistetut standardit.

Tarkistus 11
1 artiklan 4 kohdan 3 luetelmakohta

– ilma-aluksissa käytettäviksi 
tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

– ilmailu- ja avaruusteollisuudessa 
käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin 
tuotteisiin

Perustelu

Tämän direktiivin ei pitäisi koskea ilma-aluksissa ja avaruusaluksissa käytettäviä 
pyroteknisiä tuotteita, koska kyseisellä teollisuudenalalla noudatetaan hyvin tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja koska tämän vuoksi ei ole tarpeen hyväksyä yhdenmukaistettuja 
standardeja näille tuotteille.
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Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohta

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, 
joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, 
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden 
yhdistelmiä itsestään jatkuvissa 
eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa 
joko viihdytys- tai muihin tarkoituksiin.

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, 
joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, 
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden 
yhdistelmiä itsestään jatkuvissa 
eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n 
suositusten kanssa.

Tarkistus 13
2 artiklan 2 kohta

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan 
loppukäyttöön tarkoitetun yksittäisen 
tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa 
saataville yhteisön markkinoilla jakelua 
ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan 
tai maksutta. 

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan 
yksittäisen tuotteen tuomista ensimmäistä 
kertaa saataville yhteisön markkinoilla 
jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta. Omaan käyttöön 
valmistettuja tuotteita ei katsota 
saatettavan markkinoille.

Perustelu

Määritelmä "markkinoille saattaminen" sovitetaan entistä paremmin kaikkiin tämän 
direktiivin kattamiin tuotteisiin, etenkin autoteollisuuden pyroteknisiin tuotteisiin, jotka 
saatetaan tällä hetkellä markkinoille muiden ajoneuvojärjestelmien osaksi (kuten turvatyynyt, 
istuimet jne.) ja siten "loppukäyttöön" ajoneuvoissa matkustavien suojelemiseksi. Lisäksi on 
viisasta selventää, että omaan käyttöön valmistettuja tuotteita ei yleensä katsota saatettavan 
markkinoille uusia lähestymistapoja koskevien direktiivien mukaisesti ja siksi näiden 
tuotteiden ei tarvitse noudattaa direktiiviä.

Tarkistus 14
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. 'Teattereissa käytettävillä 
pyroteknisillä tuotteilla' tarkoitetaan 
näyttämöllä käytettäväksi suunniteltua, 
sähköisesti tai elektronisesti sytytettävää 
pyrotekniikkaa.
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(Katso 3 artiklan 1 kohdan a a alakohdan (uusi) tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 15
2 artiklan 4 kohta

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä 
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
pyroteknisiä aineita sisältäviä tuotteita, 
joita käytetään turva- tai muiden laitteiden 
aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä 
pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan 
auton turvalaitteen osaa, joka sisältää 
pyroteknisiä aineita ja joita käytetään 
turva- tai muiden laitteiden aktivoimiseen 
ajoneuvoissa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään entisestään, mitä tuotteita tällä direktiivillä katetaan. Sanan 
"moottori" poistaminen on perusteltua, koska näitä tuotteita voidaan käyttää muihin kuin 
moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

Tarkistus 16
2 artiklan 5 kohta

5. ’Valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja/tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta 
tarkoituksena saattaa se markkinoille tai 
hyödyntää sitä itse ammatti- tai 
yksityisessä käytössä valmistajan omalla 
nimellä tai tavaramerkillä varustettuna 
taikka saattaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan tuotteen 
markkinoille valmistajan omalla nimellä 
tai tavaramerkillä varustettuna.

5. ’Valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja/tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta 
tarkoituksena saattaa se markkinoille
valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä varustettuna.

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan teksti yhdenmukaisesti määritelmän "markkinoille saattaminen" 
kanssa erityisesti siksi, että omaan käyttöön valmistettavia tuotteita ei katsota saatettavan 
markkinoille, ja määritelmä on entistä selvempi uuden lähestymistavan periaatteiden valossa.
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Tarkistus 17
2 artiklan 6 kohta

6. ’Valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan 
yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on valmistajan 
antama kirjallinen toimeksianto toimia 
valmistajan puolesta valmistajan tämän 
direktiivin mukaisten velvollisuuksien 
osalta.

6. 'Maahantuojalla' tarkoitetaan kaikkia 
yhteisöön asettautuneita luonnollisia ja 
oikeushenkilöitä, jotka saattavat 
harjoittamansa liiketoiminnan yhteydessä 
kolmannesta maasta tuodun tuotteen 
ensimmäistä kertaa käytettäväksi yhteisön 
markkinoilla.

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska 
valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan 
vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että 
asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta 
vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 18
2 artiklan 8 kohta

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, 
jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään 
hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen 
jäsenvaltion alueella 3 artiklassa 
vahvistettujen määritelmien mukaisia 
luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä 
ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita 
pyroteknisiä tuotteita.

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, 
jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään 
hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen 
jäsenvaltion alueella 3 artiklassa 
vahvistettujen määritelmien mukaisia 
luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä,
luokkaan 2 kuuluvia teatterissa 
käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ja/tai 
luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä 
tuotteita.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva 
tarkistus)

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 19
3 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)
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a a. Teatterissa käytettävät pyrotekniset 
tuotteet
Luokka 1: näyttämöllä käytettävät 
pyrotekniset tuotteet, joista aiheutuu 
vähäinen vaara
Luokka 2: näyttämöllä käytettävät 
pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu 
ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 20
3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b. Muut pyrotekniset tuotteet b. Muut pyrotekniset tuotteet

Luokka 1: muut pyrotekniset tuotteet kuin 
ilotulitusvälineet, vähäinen vaara

Luokka 1: muut pyrotekniset tuotteet kuin 
ilotulitusvälineet ja teatterissa käytettävät 
pyrotekniset tuotteet, vähäinen vaara

Luokka 2: muut pyrotekniset tuotteet kuin 
ilotulitusvälineet, tarkoitettu ainoastaan 
asiantuntijoiden käyttöön.

Luokka 2: muut pyrotekniset tuotteet kuin 
ilotulitusvälineet ja teatterissa käytettävät 
pyrotekniset tuotteet, tarkoitettu ainoastaan 
asiantuntijoiden käyttöön.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva 
tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.
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Tarkistus 21
4 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten valmistajien 
on oltava sijoittautuneita yhteisöön tai 
nimitettävä itselleen valtuutettu edustaja.

2. Mikäli valmistaja ei ole sijoittautunut 
yhteisöön, pyroteknisten tuotteiden 
maahantuojan on omaksuttava kaikki 
valmistajan velvollisuudet tämän 
direktiivin mukaisesti.

Yhteisössä toimivat viranomaiset ja muut 
elimet voivat ottaa yhteyttä valmistajan 
sijasta valtuutettuun edustajaan, kun kyse 
on velvollisuuksista, jotka edustaja on 
valtuutettu suorittamaan.

Yhteisössä toimivat viranomaiset ja muut 
elimet voivat ottaa yhteyttä valmistajan 
sijasta maahantuojaan, kun kyse on 
velvollisuuksista.

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska 
valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan 
vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että 
asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta 
vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 22
5 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat pyrotekniset tuotteet voidaan 
saattaa markkinoille vain siinä tapauksessa, 
että ne täyttävät tämän direktiivin 
vaatimukset, ne on varustettu CE-
merkinnällä ja ne täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat pyrotekniset tuotteet voidaan 
saattaa markkinoille vain siinä tapauksessa, 
että ne täyttävät tämän direktiivin 
vaatimukset, ne on varustettu CE-
merkinnällä ja ne täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät vaatimukset.

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 23
6 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin säännökset eivät 
lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, 
jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja 

2. Tämän direktiivin säännökset eivät 
lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, 
jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja 
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joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 
ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä 
yleisölle.

joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 
ilotulitusvälineitten ja luokkaan 1 
kuuluvien teatterissa käytettävien 
pyroteknisten tuotteiden käyttöä ja/tai 
myyntiä yleisölle.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva 
tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 24
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, kunhan 
näkyvässä merkinnässä selvästi 
ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole 
vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä 
ennen kuin valmistaja tai hänen yhteisöön 
sijoittautunut valtuutettu edustajansa on 
saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. 
Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten asettamien 
vaatimusten mukaisesti toteutettava 
asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten 
turvallisuuden varmistamiseksi.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa 
markkinointitarkoituksissa näytteille 
pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, kunhan 
näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan
kyseessä olevan messun, näyttelyn tai 
esittelytilaisuuden nimi ja päivämäärä ja 
se, että tuotteet eivät ole vaatimusten 
mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin 
yhteisöön sijoittautunut valmistaja on 
saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. 
Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten asettamien 
vaatimusten mukaisesti toteutettava 
asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten 
turvallisuuden varmistamiseksi.

Perustelu

Uuden lähestymistavan periaatteiden mukaisesti markkinoille saattamista ei katsota 
tapahtuvan, mikäli tuote on esillä messuilla, näyttelyissä tai esittelytilaisuuksissa. Jotta 
vältetään näiden tuotteiden markkinoille saattaminen ilman, että ne ovat direktiivin mukaisia, 
näissä tuotteissa olisi myös ilmoitettava niiden käyttökohde. Tässä tarkistuksessa 
heijastellaan myös sitä, että maahantuojan on omaksuttava valmistajan vastuu.

Tarkistus 25
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6 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, 
kehittämistä ja testausta varten 
valmistettujen pyroteknisten tuotteitten 
vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka 
tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia 
eivätkä myytävinä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan teksti tämän direktiivin kattamiin tuotteisiin entistä paremmin 
sopivaksi.

Tarkistus 26
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan luokka 1

Luokka 1: 12 vuotta. Luokka 1: 16 vuotta.

Perustelu

Siitä huolimatta, että vertailutiedot jäsenvaltioiden ilotuliteonnettomuuksista puuttuvat, 
suurin osa onnettomuuksista koskee alle 17-vuotiaita lapsia, kuten osoittaa vuosina 2002–
2004 tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa noin 
50 prosenttia kaikista onnettomuuksista koskei alle 17-vuotiaita ja yli 30 prosenttia kaikista 
loukkaantuneista oli alle 13-vuotiaita lapsia. Tämän vuoksi ilotulitteita ei pitäisi myydä alle 
16-vuotiaille lapsille, jotta vähennetään olennaisesti ilotulitteisiin liittyvien onnettomuuksien 
lukumäärää.

Tarkistus 27
7 artiklan 2 kohdan b alakohdan otsikko

b. Muut pyrotekniset tuotteet b. Muut pyrotekniset tuotteet ja 
teattereissa käytettävät pyrotekniset 
tuotteet

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva 
tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
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erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 28
7 artiklan 3 kohdan b alakohta

(b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet. (b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet ja 
teatterissa käytettävät pyrotekniset 
tuotteet.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva 
tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 29
8 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia 
standardeja tämän direktiivin tueksi.

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia
tai kansainvälisiä standardeja tämän 
direktiivin tueksi.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten 
kanssa. Koska Euroopan autoteollisuudelle toimittava teollisuus myy tuotteita 
maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi.
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Tarkistus 30
12 artiklan otsikko

Merkinnät Muiden kuin autoteollisuudessa 
käytettävien pyroteknisten tuotteiden 
merkinnät

(Katso 12 a artiklaan (uusi) tehty tarkistus).

Perustelu

Olisi pidettävä mielessä, että autoteollisuudessa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ei myydä 
suoraan kuluttajille, vaan ammattimaisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajille ja niiden 
valtuutetuille verstaille). Sen vuoksi tämän direktiivin mukaisissa merkintävaatimuksissa olisi 
otettava tämä sekä muut yhteisön lainsäädännön mukaiset vaatimukset huomioon, etenkin 
direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi 5. maaliskuuta 1991 
yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita 
koskevaa erityistietojärjestelmää varten annetun komission direktiivin 91/155/ETY mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka liitetään autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten 
tuotteiden toimituseriin.

Tarkistus 31
12 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä 
on mainittava vähintään tuotteen 
valmistajan tai sen valtuutetun edustajan
nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut ikärajat, tuotteen 
luokka ja käyttöohjeet sekä tapauksen 
mukaan varoetäisyys. Merkinnöissä on 
lisäksi mainittava tuotteen sisältämän 
aineen tai aineseoksen vaarallisuusluokka 
(1.1–1.6) UN-ADR-luokitusjärejstelmän 
mukaisesti taikka annettava siihen 
verrattavissa olevaa tietoa tuotteen 
aiheuttamasta vaarasta 
(massaräjähdysvaara, sirpalevaara, 
räjähdysvaara, palovaara).

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä 
on mainittava vähintään tuotteen
valmistajan tai maahantuojan nimi, 
tuotteen nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut ikärajat, tuotteen 
luokka ja käyttöohjeet, viimeinen 
käyttöpäivä sekä tapauksen mukaan 
varoetäisyys. Merkinnöissä on lisäksi 
mainittava tuotteen sisältämän aineen tai 
aineseoksen vaarallisuusluokka (1.1–1.6) 
UN-ADR-luokitusjärejstelmän mukaisesti 
taikka annettava siihen verrattavissa olevaa 
tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta 
(massaräjähdysvaara, sirpalevaara, 
räjähdysvaara, palovaara).

Perustelu

On tärkeää, että kun valmistaja ei ole asettautunut yhteisöön, maahantuojan nimi ilmoitetaan 
tuotteen merkinnöissä, jotta tiedetään, kuka on tuotteen markkinoille saattamisesta vastuussa 
oleva henkilö ja vältetään tällä tavoin väärennettyjen tuotteiden markkinoille saattaminen. On 
myös tärkeää ilmoittaa tuotteen viimeinen käyttöpäivä ilotulitteisiin liittyvien 
onnettomuuksien välttämiseksi.
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Tarkistus 32
12 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Teattereissa käytettävissä 
pyroteknisissä tuotteissa on lisäksi oltava 
seuraavat vähimmäistiedot:
Luokka 1: tapauksen mukaan merkintä
"vain ulkokäyttöön" ja 
vähimmäisvaroetäisyys
Luokka 2: merkintä ”vain 
asiantuntijakäyttöön” sekä 
vähimmäisvaroetäisyys.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva 
tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden 
erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja 
standardeja.

Tarkistus 33
12 artiklan 5 kohta

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei 
sovelleta luokan 4 ilotulitusvälineisiin 
eikä luokan 2 muihin pyroteknisiin 
tuotteisiin, joita valmistaja esittelee 
julkisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Koska omaan käyttöön valmistettuja ilotulitteita ei katsota saatettavan markkinoille eivätkä 
niiden tarvitse siksi noudattaa tämän direktiivin määräyksiä, merkintävaatimuksen mukaan 
lukien, tämä kohta ei ole enää tarpeen.

Tarkistus 34
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Autoteollisuuden käyttöön tarkoitettujen 

pyroteknisten tuotteiden merkintä
1. Autoteollisuuden käyttöön 
tarkoitetuissa pyroteknisissä tuotteissa on 
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ilmoitettava vähintään valmistajan tai 
maahantuojan nimi sekä tuotteen nimi ja 
tyyppi.
2. Mikäli autoteollisuuden käyttöön 
tarkoitetussa tuotteessa ei ole riittävästi 
tilaa 1 kohdassa tarkoitettujen 
merkintävaatimusten mukaiselle 
merkinnälle, tiedot on ilmoitettava 
pakkauksessa.

Perustelu

Olisi pidettävä mielessä, että autoteollisuudessa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ei myydä 
suoraan kuluttajille, vaan ammattimaisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajille ja niiden 
valtuutetuille verstaille). Sen vuoksi tämän direktiivin mukaisissa merkintävaatimuksissa olisi 
otettava tämä sekä muut yhteisön lainsäädännön mukaiset vaatimukset huomioon, etenkin 
direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi 5. maaliskuuta 1991 
yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita 
koskevaa erityistietojärjestelmää varten annetun komission direktiivin 91/155/ETY mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka liitetään autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten 
tuotteiden toimituseriin.

Tarkistus 35
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
säännöllisesti pyroteknisiä tuotteita 
koskevia tarkastuksia tuotteiden tullessa 
niiden alueelle sekä niiden varastointi- ja 
valmistuspaikoissa.

Perustelu

Jotta voidaan valvoa markkinoille saatettuja tuotteita, valvontaviranomaisilla on oltava 
valtuudet, kyky ja resurssit vierailla säännöllisesti myynti-, valmistus- ja varastointipaikoissa, 
järjestää pistokokeita paikan päällä, ottaa näytteitä tuotteista ja tehdä niistä tutkimuksia ja 
testata niitä sekä vaatia kaikkia tarvittavia tietoja.

Tarkistus 36
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle markkinoiden valvontaa 
koskevista toimistaan.
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Perustelu

Kansallisten valvontaviranomaisten ja komission on autettava toisiaan, jotta tämän 
direktiivin asianmukainen ja yhtäläinen täytäntöönpano varmistetaan.

Tarkistus 37
15 artikla

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt 
uskoa, että jokin pyrotekninen tuote ei ole 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen, 
sen on 13 artiklan 3 kohdassa ja 
14 artiklassa tarkoitettua 
ilmoitusmenettelyä käyttäen ilmoitettava 
päätöksensä syyt ja yksilöitävä erityisesti, 
onko vaatimustenvastaisuuden syynä

1. Jos jäsenvaltio on eri mieltä toisen 
jäsenvaltion 13 tai 14 artiklan mukaan 
toteuttamista toimenpiteistä tai jos 
komissio katsoo, että tällainen toimenpide 
on yhteisön lainsäädännön vastainen, 
komission on välittömästi kuultava 
kaikkia asiaankuuluvia osapuolia, 
arvioitava toimenpiteitä ja otettava 
kantaa, onko toimenpide perusteltu. 
Komission on ilmoitettava kantansa 
jäsenvaltioille ja tiedotettava 
sidosryhmille.

(a) edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen olennaisten vaatimusten 
noudattamatta jättäminen
(b) edellä 8 artiklassa tarkoitettujen 
yhdenmukaistettujen standardien 
virheellinen soveltaminen
(c) edellä 8 artiklassa tarkoitetuissa 
yhdenmukaisissa standardeissa itsessään 
olevat puutteellisuudet.

Jos komissio katsoo, että kansallinen 
toimenpide on perusteltu, jäsenvaltioiden 
on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
varmistaakseen, että vaarallinen tuote 
poistetaan niiden kansallisilta 
markkinoilta ja ilmoitettava siitä 
komissiolle.
Jos komissio katsoo, että kansallinen 
toimenpide on perusteeton, kyseinen 
jäsenvaltio peruuttaa sen.

2. Komissio kuulee asianomaisia 
osapuolia mahdollisimman pian. 
Kuulemisen perusteella komissio päättää, 
pitääkö se jäsenvaltion toimenpiteitä 
perusteltuina, ja ilmoittaa näkemyksensä 
aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle, muille 
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jäsenvaltioille sekä tuotteen valmistajalle 
tai hänen valtuuttamalleen edustajalle.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteitten perusteena on 
yhdenmukaistetuissa standardeissa oleva 
puutteellisuus, komissio antaa asian 
direktiivillä 98/34/EY perustetun komitean 
käsiteltäväksi, jos toimenpiteet toteuttanut 
jäsenvaltio pysyy näkemyksessään, ja 
komissio taikka kyseinen jäsenvaltio 
käynnistää 8 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteitten perusteena on 
yhdenmukaistetuissa standardeissa oleva 
puutteellisuus, komissio antaa asian 
direktiivillä 98/34/EY perustetun komitean 
käsiteltäväksi, jos toimenpiteet toteuttanut 
jäsenvaltio pysyy näkemyksessään, ja 
komissio taikka kyseinen jäsenvaltio 
käynnistää 8 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn.

4. Jos pyroteknisessä tuotteessa, joka ei ole 
vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, 
toimivaltaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin sitä vastaan, 
joka on kiinnittänyt merkinnän, ja 
ilmoitettava tästä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa 
muutoksista muille jäsenvaltioille.

4. Jos pyroteknisessä tuotteessa, joka ei ole 
vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, 
toimivaltaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin sitä vastaan, 
joka on kiinnittänyt merkinnän, ja 
ilmoitettava tästä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa 
muutoksista muille jäsenvaltioille.

5. Komissio huolehtii, että jäsenvaltioille 
toimitetaan tieto tämän menettelyn 
etenemisestä ja lopputuloksesta.

Perustelu

Komission pitäisi ottaa kantaa vain, jos erimielisyyttä ilmenee. Tämän ansiosta saadaan 
käyttöön kapasiteettia, jonka avulla komissio voi toimia nopeasti, mikä ehdotetusta 
toimenpiteestä ollaan eri mieltä.

Tarkistus 38
16 artiklan 1 kohta

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla 
toteutetussa toimenpiteessä, jolla

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla 
toteutetussa toimenpiteessä, jolla

(a) kielletään tuotteen saattaminen 
markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

(a) kielletään tuotteen saattaminen 
markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

(b) vedetään tuote markkinoilta, on 
täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen 
perustana olevat syyt. Toimenpiteistä on 
ilmoitettava viipymättä sille, jota asia 
koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan 
lainsäädännön mukaiset 
muutoksenhakutiet ja määräajat 

(b) vedetään tuote markkinoilta,
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muutoksenhaulle.
on täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen 
perustana olevat syyt. Toimenpiteistä on 
ilmoitettava viipymättä sille, jota asia 
koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan 
lainsäädännön mukaiset 
muutoksenhakutiet ja määräajat 
muutoksenhaulle.

Perustelu

Tekninen tarkistus, jotta tekstin selvyys paranee, sillä viimeinen kohta koskee sekä a että 
b kohtaa.

Tarkistus 39
17 artiklan 3 a luetelmakohta (uusi)

– pyroteknisten tuotteiden käyttöön 
liittyviä onnettomuuksia koskevan 
tietokannan perustaminen

Perustelu

Onnettomuuksia koskevia tietoja on säännöllisesti vertailtava, jotta voidaan arvioida 
direktiivin tehokkuutta. Komission vaikutusarvioinnissa todetaan, että komissio aikoo 
edelleen pyytää jäsenvaltioilta onnettomuustilastoja ja rohkaista niitä jäsenvaltiota, joilla ei 
vielä ole ilotulitteisiin liittyviä onnettomuuksia koskevaa rekisteriä, perustamaan sellaisen 
tämän ehdotuksen hyväksymisen seurauksena.

Tarkistus 40
20 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
säännöksiä ilotulitusvälineisiin viimeistään 
[...]1 ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin 
viimeistään [...].

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
säännöksiä luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluviin 
ilotulitusvälineisiin viimeistään [...]1 ja 
muihin pyroteknisiin tuotteisiin, luokkaan 
4 kuuluviin ilotulitusvälineisiin ja 
teatterissa käytettäviin pyroteknisiin 
tuotteisiin viimeistään [...].

__________
1 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

__________
1 3 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.
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Perustelu

Ilotulitteita koskevien määräysten täytäntöönpanoon annetun lisäajan ansiosta valmistajat ja 
maahantuojat voivat käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka se ovat saaneet voimassa olevien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ennen tätä direktiiviä. Samalla siirtymäkaudella 
varmistetaan tämän direktiivin nopea täytäntöönpano, jotta voidaan suojella entistä 
tehokkaammin kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tämän siirtymäkauden myötä 
annetaan riittävästi aikaa hyväksyä yhdenmukaistetut standardit. Tällä tavoin erotetaan 
luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluvat ilotulitusvälineet, joissa standardeja on pelkästään tarkistettava, 
luokkaan 4 kuuluvista sekä  muista pyroteknisistä tuotteista ja teatterissa käytettävistä 
ilotulitusvälineistä, joita koskevia standardeja ei tällä hetkellä vielä ole.
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PERUSTELUT

1. Direktiiviehdotuksen keskeisimmät asiat

Tällä direktiiviehdotuksella pyritään luomaan säännöt pyrotekniikkaa hyödyntävien 
ilotulitusvälineiden ja autojen turvalaitteiden markkinoille.  Ehdotuksen tavoitteena on siis 
erityisesti varmistaa pyroteknisten tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa, parantaa 
kuluttajien ja ammattilaisten turvallisuutta, vähentää onnettomuuksien lukumäärää ja 
vakavuusastetta sekä yhdenmukaistaa turvallisuusmääräykset kaikissa jäsenvaltioissa.

Autojen turvalaitteissa käytettävien pyroteknisten laitteiden markkinat ovat arviolta 
5,5 miljardia euroa, kun taas ilotulitusvälineiden markkinat ovat 1,4 miljardia euroa. 
Arvioiden mukaan Kiinasta peräisin oleva tuonti on yli 96 prosenttia ilotulitusvälineiden 
markkinoista vuoden 2004 tietojen mukaan.

Direktiivin lopullisessa versiossa on suotavaa määritellä selvästi pyrotekniset tuotteet, 
valmistaja (manufacturer) sekä "asiantuntija" (joka on nykyään mainittu 2 artiklassa).

Ilotulitusvälinemarkkinoilla on ongelmia, jotka liittyvät tuontituotteiden laatuun, niiden 
käsittelyn turvallisuuteen, valmistusolosuhteisiin sekä standardisointiin ja tuotteiden eri 
luokkia koskeviin erityisominaisuuksiin. Esiin tulee useita kiistanalaisia kysymyksiä, kuten 
erityisesti tuotteiden käsittelyn alaikärajaan liittyvät seikat, joita koskevat säännöt on 
mahdollista määritellä erikseen kussakin valtiossa, kulttuurisista tai uskonnollisista perinteistä 
johtuvat markkinointia koskevat erityismenettelyt sekä tuotteista tehtävät erityyppiset testit 
laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Autoteollisuuden turvalaitteiden markkinoilla, jotka ovat taloudellisesti merkittävimmät ja 
joilla hyödynnetään pyrotekniikkaa, ongelmat ovat toisenlaisia, kuten ovat myös 
selventämistä ja entistä parempia määritelmiä koskevat tarpeet. Joka tapauksessa autojen 
turvalaitteiden yhdenmukainen sertifiointi ja tarkat merkinnät voivat saada aikaan edistystä ja 
helpottaa myös todellisten yhteisön sisämarkkinoiden muodostumista.

Ehdotukseen esitetään lukuisia tarkistuksia, jotka eivät pyri olemaan tyhjentäviä vaan joissa 
on käsitelty olennaisia seikkoja, jotka kaipaavat korjaamista tai täydentämistä. Hyödyllistä voi 
olla myös se, että pyroteknisiin tuotteisiin sisällytetään yksiselitteisesti ilotulitusvälineiden 
ohella pyrotekniset tuotteet, joita käytetään näytöksissä ja turvatyynyissä, turvavöissä ja 
muissa autojen turvalaitteissa.

Jonkin verran huolta on aiheuttanut se, että ilotulitusvälineiden valmistamista omaan käyttöön 
ei katsottaisi markkinoille saattamiseksi, jotta tyydytettäisiin joidenkin maiden ja alueiden 
nykyiset erityistarpeet. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että autojen pyroteknisissä tuotteissa 
otettaisiin huomioon se, että niitä myydään ammattimaisille käyttäjille. Tämän takia on ollut 
myös tärkeää selventää "pyroteknisen tuotteen" käsitettä, mikä on joidenkin tarkistusten 
aiheena. Teatterissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden määritelmä kattaa kaikki 
pyrotekniset tuotteet, joita valmistetaan ja käytetään viihdytystarkoituksessa näyttämöllä.
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Autojen pyroteknisilla tuotteilla viitataan autojen turvalaitteiden komponentteihin, joihin 
sisältyy pyroteknisiä aineita. Tämä määritelmä on myös yhden tarkistuksen aiheena. 
Pyroteknisten tuotteiden viimeistä käyttöpäivää koskevaa mainintaa merkinnöissä pidettiin 
myös tärkeänä. Pyroteknisten tuotteiden valmistajan ja maahantuojan käsitteitä on myös 
pyritty selventämään. Tarkistusehdotuksia on tehty myös pyroteknisten tuotteiden 
säännöllisestä tarkastamisesta ja niiden varastoinnista. On tosiaankin syytä varmistaa 
pyroteknisten tuotteiden valmistusta, varastointia ja lopullista käyttöä koskeva 
mahdollisimman hyvä turvallisuus.

On myös tärkeää ymmärtää, että yhdenmukaistamisessa noudatetaan uutta lähestymistapaa.

2. Yhdenmukaistamista koskeva uusi lähestymistapa

Esittelijä haluaa korostaa, että tavaroiden sisämarkkinoiden toteuttamista ei olisi voitu 
saavuttaa ilman uusien sääntelytekniikoiden hyväksymistä eli yhdenmukaistamista koskevaa 
uutta lähestymistapaa, jonka mukaan esitetään vain yleiset olennaiset vaatimukset, rajoitetaan 
julkista puuttumista vain olennaisimpaan ja annetaan yrityksille ja teollisuudelle mahdollisuus 
valita, miten ne täyttävät julkiset velvoitteensa.

Tämä uusi sääntelytekniikka ja -strategia määriteltiin vuonna 1985 teknistä 
yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta strategiasta annetussa neuvoston 
päätöslauselmassa, jossa vahvistettiin seuraavat periaatteet:

– Lainsäädännön yhdenmukaistaminen rajoitetaan olennaisiin vaatimuksiin, jotka 
yhteisön markkinoille saatettujen tuotteiden on täytettävä, jos niiden halutaan 
hyötyvän  vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä;

– Direktiiveissä määriteltyjen olennaisten vaatimusten täyttävien tuotteiden tekniset 
erityisehdot määritellään yhdenmukaistettuina standardeina, jotka ovat yksityisten 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen hyväksymiä eurooppalaisia standardeja;

– Yhdenmukaistettujen standardien tai muiden standardien noudattaminen on 
vapaaehtoista, ja valmistaja voi aina soveltaa muita teknisiä erityisehtoja vaatimusten 
täyttämiseksi;

– Yhdenmukaistetut standardit ja virallisessa lehdessä julkaistut viitenumerot siirretään 
osaksi kansallisia standardeja. Siirtäminen merkitsee sitä, että kyseiset eurooppalaiset 
standardit on asetettava yhdenmukaisesti käyttöön kansallisina standardeina ja että 
kaikki ristiriitaiset kansalliset standardit on poistettava tietyn ajan kuluessa;

– Tuotteet, jotka on valmistettu sellaisen kansallisen standardin mukaisesti, jolla 
siirretään yhdenmukaistettu standardi, hyötyvät olettamuksesta, että ne vastaavat uutta 
lähestymistapaa koskevan sovellettavan direktiivin olennaisia vaatimuksia;

– Vain olennaiset vaatimukset täyttäviä tuotteita voidaan saattaa markkinoille;
– Suojalausekemenettely on tarpeen, jotta varmistetaan mahdollisuus hakea muutosta 

tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai yhdenmukaistettujen standardien virheisiin tai 
puutteisiin.

Tämä pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiiviehdotus perustuu 
täysin edellä mainitun uuden lähestymistavan periaatteisiin ja noudattaa niitä. Sen vuoksi 
tässä direktiivissä määritellään yleisesti terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, jotka 
pyroteknisten tuotteiden on täytettävä.
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Lisäksi tämä direktiivi on yhdenmukainen siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden 
markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetun 
direktiivin 93/15/ETY kanssa. Tässä direktiivissä jätetään pyrotekniset tuotteet 
yksiselitteisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle, ja yhdessä sen johdanto-osan kappaleessa 
todetaan, että lisää pyroteknisiä tuotteita koskevaa lainsäädäntöä on suunnitteilla.

3. Päätelmä

Esittelijän mielestä pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva 
yhdenmukaistaminen uutta lähestymistapaa noudattaen on tarpeen, koska jäsenvaltioilla on 
valvottavinaan laillisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia etuja, jotka voivat kuluttajien 
suojelemiseen liittyvien seikkojen takia estää yhteisön sisäisen kaupan. Tämä 
yhdenmukaistettu toimenpide ei ole kuitenkaan ehdoton, koska sillä ei estetä antamasta 
alaikärajaa sekä tiettyjen ilotulitusvälineiden luokkien markkinointia ja käyttöä koskevia sitä 
rajoittavampia kansallisia sääntöjä.

Kaiken kaikkiaan on odotettavissa, että tällä direktiivillä voidaan laajan keskustelun jälkeen 
muodostaa näiden kahden alan sääntelyä koskevien normien kokonaisuus. Toteutettu julkinen 
kuuleminen on tämän vuoksi edistänyt asiaa merkittävästi, ja olennaisia ovat myös 
vaikutusten analysointi ja arviointi.
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LIITE: KULUTTAJILLE MYYTÄVIEN ILOTULITTEIDEN IKÄRAJAT JA 
VUODENAIKA, JOLLOIN NIITÄ VOIDAAN MYYDÄ TAI KÄYTTÄÄ1

Jäsenvaltio Ikäraja Vuodenaikaa koskeva 

rajoitus

Itävalta Luokka I - (Uudet ilotulitteet ja 
ilotulitteita käyttävät lelut)- Ei 
Rajoituksia
Luokka II - myynti 18 vuotta
Luokka III - (suuret ilotulitteet)
Erityislupa
Luokka IV – Ammattikäyttö

Ei rajoituksia

Belgia 16 vuotta paitsi tietyt tuotteet Ei rajoituksia

Kypros Pääasiassa yleinen myyntikielto 
kuluttajille.
Räjähdysainetarkastajan harkinnan 
mukaan. Ainoastaan pieniä
tähtisadetikkuja, joulusähikäisiä ja 
paukkunalleja myydään kuluttajille.

/

Tšekin tasavalta Luokka I - Ei rajoitusta
Luokka II - 18 vuotta
Luokat III ja IV - 18 vuotta

Ei rajoituksia

Tanska Luokka I - 15 years
Luokka II - 18 years

Ei rajoituksia

Viro Yleensä 18 vaikka I ryhmään 
kuuluvia voidaan myydä 
nuoremmille.

Paukkupommien myynti ja 
käyttö kielletty 1.11.–
30.12.

Suomi 12 vuotta vähiten vaaralliset 
ilotulitteet
18 useimmat ilotulitteet

Myynti kielletty 1.–26. 
joulukuuta

  
1 Lähde: European Commission's Consultation Document, Background information on Legislation in the 
Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish 
Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Ranska Luokka I – 8 vuotta
Luokka II ja III - 18 vuotta
Luokka IV - Ammattikäyttö, 
18 vuotta

Ei rajoituksia

Saksa Luokka I – suositus 12 vuotta
Luokka II - 18 vuotta
Luokka III - 18 vaaditaan lupa
Luokka IV – Ammattikäyttö

Luokkaa II voidaan 
käyttää ainoastaan 31.12 ja 
1.1. välisenä aikana

Kreikka Pääasiassa yleinen myyntikielto 
kuluttajille. Ostoon ja käyttöön 
tarvitaan erityislupa

Ei saa käyttää pääsiäisen 
aikana

Unkari Täydellinen myyntikielto 
kuluttajille /

Irlanti Pääasiassa yleinen myyntikielto. 
Maahantuonti rajoitettu 
ammattilaisille.

/

Italia / /

Latvia Luokat I ja II - 16 vuotta. Ei rajoituksia

Liettua 18 vuotta Myyntikielto 20.1.–1.12. 
paitsi ammattilaisille.

Luxembourg Luokka I - Ei rajoituksia
Luokat II ja III - 18 vuotta

Ei rajoituksia

Malta / /

Alankomaat / /

Puola / /

Portugali 18 vuotta Ei rajoituksia

Slovakia / /

Slovenia / /

Espanja Luokka I - 8 vuotta
Luokka II - 14 vuotta
Luokka III - 18 vuotta
Luokka IV Ainoastaan 
ammattilaiset

Ei rajoituksia

Ruotsi 18 vuotta (pieni määrä tuotteita). /
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Yhdistynyt 

kuningaskunta

Luokat I, II, ja III - 18 vuotta
Luokka IV – Ainoastaan 
ammattilaiset

Ei rajoituksia

Bulgaria Luokka I - Ei rajoituksia
Luokka II - 18 vuotta
Luokat III ja IV – Ainoastaan 
ammattikäyttöön

Ei rajoituksia

Romania 18 vuotta Saadaan myydä ainoastaan 
27.12.– 31.12 ja käyttää 
31.12 ja 1.1. välisenä 
aikana.


