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PR_COD_1am

Az eljárások jelölése

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament tagjainak többsége, kivéve az EK-Szerződés 105., 
107., 161. és 300. cikkében, valamint az EU-Szerződés 7. cikke alá 
tartozó esetekben 

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége, a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Jogszabályszövegek módosítása

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűvel vannak kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
(COM(2005)0457) javaslatára1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatot nyújtott be a Parlamentnek (C6-0312/2005)

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A pirotechnikai termékek közé 
tartoznak többek között a tűzijátékok, a 
színpadi pirotechnikai termékek és a 
műszaki felhasználásra szánt 
pirotechnikai termékek, mint például a 
légzsákokban és a biztonsági övek 
előfeszítőiben használt gázfejlesztők stb.

Indokolás

Az alkalmazási kör egyértelmű meghatározása érdekében a szövegnek tartalmaznia kell az 
irányelv hatálya alá tartozó termékek példáinak nem kimerítő jellegű felsorolását.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás:2
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) A Közösségbe ilyen terméket behozó 
természetes vagy jogi személynek kell 
vállalnia a gyártó összes kötelezettségét a 
hamisított termékek forgalomba 
hozatalának elkerülése érdekében.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az EU piacán forgalomban levő tűzijátékok túlnyomó többségét 
Kínából hozzák be, és a meghatalmazott képviselőket könnyen le lehet cserélni, az 
importőrnek kell vállalnia a gyártó felelősségét, és így biztosítja, hogy a termék megfelel az 
alapvető biztonsági előírásoknak, és helyénvaló megfelelőség-értékelési eljárást alkalmaztak 
a hamisított termékek forgalomba hozatalának elkerülése érdekében.

Módosítás:3
(5b) preambulumbekezdés (új)

(5b) A pirotechnikai termékeknek első
közösségi forgalomba hozatalukkor meg 
kel felelniük ennek az irányelvnek. A saját 
felhasználásra készített tűzijátékok 
azonban a műszaki harmonizációra és 
szabványokra vonatkozó új 
megközelítésről szóló, 1985. május 7-i 
tanácsi állásfoglalás elvei értelmében nem 
tekinthetők forgalomba hozott 
termékeknek1.
_______

1HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

Indokolás

A saját használatra készített termékeket az új megközelítésről szóló irányelvek értelmében 
általában nem tekintik úgy, hogy azokat forgalomba hozták, és ezért ezeknek a termékeknek 
nem kell megfelelniük ennek az irányelvnek.

Módosítás:4
6. preambulumbekezdés
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(6) A pirotechnikai termékek 
használatában rejlő veszélyek ismeretében 
helyénvaló korhatár megállapítása 
árusításuk és használatuk esetére, illetve 
annak biztosítása, hogy az emberi egészség 
és biztonság, valamint a környezet védelme 
érdekében a címkén a biztonságos 
használatról elegendő és megfelelő 
információ szerepeljen. Egyes 
pirotechnikai termékek esetében 
gondoskodni kell arról, hogy azokhoz csak 
a megfelelő tudással, szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkező, hivatásos 
szakemberek férjenek hozzá.

(6) A pirotechnikai termékek 
használatában rejlő veszélyek ismeretében 
helyénvaló korhatár megállapítása 
árusításuk és használatuk esetére, illetve 
annak biztosítása, hogy az emberi egészség 
és biztonság, valamint a környezet védelme 
érdekében a címkén a biztonságos 
használatról elegendő és megfelelő 
információ szerepeljen. Egyes 
pirotechnikai termékek esetében 
gondoskodni kell arról, hogy azokhoz csak 
a megfelelő tudással, szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkező, hivatásos 
szakemberek férjenek hozzá. Az önindító 
pirotechnikai termékek esetében a 
címkézési követelményeknek figyelembe 
kell venniük a jelenlegi gyakorlatot, 
valamint azt, hogy a gépjárműalkatrész-
gyártók ezeket a termékeket szakmai 
felhasználók számára értékesíti.

Indokolás

Szem előtt kell tartani, hogy az önindító pirotechnikai termékeket általában nem közvetlenül a 
fogyasztóknak, hanem szakmai felhasználóknak értékesítik (a gépjárműgyártóknak és azok 
hivatalos üzemeinek). Ezért az ebben az irányelvben előírt címkézési követelményeknek ezt, 
illetve a más közösségi jogszabályokban megállapított egyéb követelményeket is figyelembe 
kell venniük, különösen a 88/379/EGK irányelv 10. cikke végrehajtása keretében a veszélyes 
készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes 
rendelkezések meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK bizottsági 
irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapokat, amelyek az önindító pirotechnikai termékek 
szállítási tételeit kísérik.

Módosítás:5
12. preambulumbekezdés

(12) Az Európai harmonizált szabványokat 
az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), 
az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) és az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) 
hozza létre, fogadja el és módosítja. Ezek a 
szervezetek jogosultak harmonizált 
szabványok elfogadására, amelyeket az 
egymás közötti és a Bizottsággal való 
együttműködés általános útmutatójával, 

(12) Az Európai harmonizált szabványokat 
az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), 
az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) és az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) 
hozza létre, fogadja el és módosítja. Ezek a 
szervezetek jogosultak harmonizált 
szabványok elfogadására, amelyeket az 
egymás közötti és a Bizottsággal való 
együttműködés általános útmutatójával, 
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illetve a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 
22-i 98/34/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelvben meghatározott 
eljárással összhangban hoznak létre.

illetve a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 
22-i 98/34/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelvben meghatározott 
eljárással összhangban hoznak létre. Az 
önindító pirotechnikai termékek esetében 
az európai szabványok helyett inkább 
nemzetközi ISO szabványokat kell
alkalmazni, figyelembe véve az európai 
gépjárműipar nemzetközi jellegét.

Indokolás

A módosítás a szöveget a CARS 21 magas szintű munkacsoport ajánlásaihoz igazítja. Mivel 
az európai gépjárműipar világszerte értékesíti a termékeit, a versenyképesség megőrzése 
érdekében inkább a nemzetközi ISO szabványokat kell alkalmazni.

Módosítás:6
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) A műszaki harmonizációra és 
szabványosításra vonatkozó új 
megközelítés szerint a harmonizált 
szabványoknak megfelelően gyártott 
pirotechnikai termékek esetében 
feltételezik, hogy megfelelnek az ebben az 
irányelvben előírt alapvető biztonsági 
követelményeknek. Emellett a 
harmonizált szabványok vagy egyéb 
szabványok alkalmazása továbbra is 
önkéntes, és a gyártó vagy az importőr a 
követelmények betartása érdekében egyéb 
műszaki előírásokat is alkalmazhat.

Indokolás

Az irányelvtervezet alapjául szolgáló új megközelítés elveivel kapcsolatos nagyobb 
jogbiztonság és egyértelműség kedvéért.

Módosítás:7
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A pirotechnikai termékek csoportjait 
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– mint például a különböző színű, ám 
hasonló termékeket – a kijelölt 
testületeknek termékcsaládként kell 
értékelniük, amennyiben e termékek 
hasonlósága megfelelő mértékű.

Indokolás

A tűzijátékok gyártóira és importőreire háruló költségek csökkentése érdekében nem 
szükséges minden egyes terméket megvizsgálni. A Bizottság hatásvizsgálatában leírtak 
szerint, mivel a különbségek gyakran igen kis mértékűek, a tűzijátékok a méretük és a 
teljesítményük jellemzői szerint csoportosíthatók. A kijelölt testületek jelenleg ezt a 
megközelítést alkalmazzák a robbanóanyagok vizsgálatára.

Módosítás:8
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A műszaki harmonizációra és 
szabványosításra vonatkozó új 
megközelítés értelmében védzáradék-
eljárásra van szükség annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a pirotechnikai 
termékek megfelelőségét 
megkérdőjelezhessék, vagy 
megvitathassák a harmonizált szabványok 
hibáit vagy hiányosságait. Ennek 
megfelelően a tagállamok kötelesek 
megtenni minden megfelelő intézkedést a 
CE jelölést viselő termékek forgalomba 
hozatalának megtiltása vagy korlátozása, 
illetve az ilyen termékeknek a forgalomból 
történő kivonása érdekében, ha ezek a 
termékek rendeltetésszerű felhasználásuk 
esetén veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét és biztonságát.

Indokolás

Az irányelvtervezet alapjául szolgáló új megközelítés elveivel kapcsolatos nagyobb 
jogbiztonság és egyértelműség kedvéért. Az új megközelítéssel kapcsolatos irányelvek egyfajta 
védzáradékot tartalmaznak, ami kötelezi a tagállamokat, hogy korlátozzák vagy tiltsák meg a 
veszélyes vagy nem megfelelő termékek forgalomba hozatalát, vagy azokat vonják ki a 
forgalomból.
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Módosítás:9
(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) A gyártó és az importőr érdeke, 
hogy biztonságos termékekkel szolgáljon, 
hogy ezzel megelőzze a személyi 
sérüléseket vagy a magántulajdon 
károsodását okozó hibás termékek iránti 
felelősségéből eredő költségeket. E 
tekintetben a hibás termékekért való 
felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 
85/374/EGK tanácsi irányelv1 kiegészíti 
ezt az irányelvet, mivel az említett irányelv 
szigorú felelősségi rendszert határoz meg 
a gyártókra és az importőrökre 
vonatkozóan, és megfelelő szintű védelmet 
biztosít a fogyasztók számára. Emellett ez 
az irányelv előírja, hogy a kijelölt 
testületeknek megfelelő biztosítással kell 
rendelkezniük szakmai tevékenységeiket 
illetően, kivéve ha a felelősséget a nemzeti 
jognak megfelelően az állam vállalja, 
vagy ha a tagállam közvetlenül maga 
felelős a vizsgálatokért.
_____

1 HL L 210., 1985.8.7., 29. o. Az 1999/34/EK 
irányelvvel (HL L 141., 1999.6.4., 20. o.) 
módosított irányelv.

Indokolás

A nagyobb jogbiztonság, illetve az egyéb közösségi eszközökkel fennálló következetesség 
érdekében. Így a termékfelelősségről szóló irányelv alkalmazandó az új megközelítésről szóló 
irányelv alkalmazási körébe tartozó összes termékre. Ennek következtében ez az 
irányelvtervezet és a termékfelelősségről szóló irányelv a megfelelő szintű védelem 
biztosításának egymást kiegészítő elemei.

Módosítás:10
17. preambulumbekezdés

(17) Rendkívül fontos átmeneti időszakot 
biztosítani a meghatározott területeken 
érvényes nemzeti törvények fokozatos 

(17) Rendkívül fontos átmeneti időszakot 
biztosítani a meghatározott területeken 
érvényes nemzeti törvények fokozatos 
adaptációjához. Így ezen irányelv 
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adaptációjához. hatálybalépése előtt a gyártók és az 
importőrök számára időt kell hagyni a 
hatályos nemzeti szabályok szerinti 
bármely joguk gyakorlására, például arra, 
hogy értékesítsék a legyártott termékekből 
álló készleteiket. Ezenfelül az ebben az 
irányelvben meghatározott átmeneti 
időszak további időt biztosít a harmonizált 
szabványok elfogadására és ezen irányelv 
gyors végrehajtásának biztosítására, a 
fogyasztók biztonságának növelése 
érdekében.

Indokolás

A tűzijátékokra vonatkozó rendelkezések végrehajtására biztosított hosszabb idő lehetővé teszi 
a gyártók és az importőrök számára, hogy gyakorolják az ezen irányelv előtt hatályba lépett 
nemzeti szabályok szerint megszerzett bármely jogukat. Ugyanakkor ez az átmeneti időszak 
biztosítja az irányelv gyors végrehajtását, a fogyasztók egészségének és biztonságának 
hatékonyabb védelme érdekében. Ezenfelül az átmeneti időszak elegendő időt biztosít a 
harmonizált szabványok elfogadására.

Módosítás:11
1. cikk, (4) bekezdés, 3. francia bekezdés

– a repülőgépekben való felhasználásra 
szánt pirotechnikai termékekre;

– a repülésben és űrrepülésben való 
felhasználásra szánt pirotechnikai 
termékekre;

Indokolás

A repülőgépekben és űrrepülőgépekben való felhasználásra szánt pirotechnikai termékek ne 
tartozzanak ezen irányelv alkalmazási körébe, mivel az ágazat igen magas belső biztonsági 
szabványokat alkalmaz, ezért e termékekre vonatkozóan nincs szükség harmonizált 
szabványok elfogadására.

Módosítás:12
2. cikk, (1) bekezdés

1. „Pirotechnikai termék” bármely olyan 
termék, amely szórakoztató vagy egyéb 
célból önfenntartó exoterm kémiai 
reakción keresztül hőt, fényt, hangot, gázt 
vagy füstöt vagy ezeknek a hatásoknak a 

1. „Pirotechnikai termék” bármely olyan 
termék, amely önfenntartó exoterm kémiai 
reakción keresztül hőt, fényt, hangot, gázt 
vagy füstöt vagy ezeknek a hatásoknak a 
kombinációját termelő anyagot vagy 
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kombinációját termelő anyagot vagy 
anyagok keverékeit tartalmazza.

anyagok keverékeit tartalmazza.

Indokolás

A szövegnek a veszélyes áruk szállításáról szóló ENSZ ajánlással történő összehangolása 
érdekében.

Módosítás:13
2. cikk, (2) bekezdés

2. „Piaci forgalomba hozatal” a 
végfelhasználatra szánt termék első 
átengedése, ellenérték fejében vagy a 
nélkül, a Közösség piacán történő 
forgalomba hozatal és/vagy felhasználás 
céljából.

2. „Piaci forgalomba hozatal” a termék első 
átengedése, ellenérték fejében vagy a 
nélkül, a Közösség piacán történő 
forgalomba hozatal és/vagy felhasználás 
céljából. A saját használatra készített 
termékek nem tekinthetők forgalomba 
hozott termékeknek.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a „piaci forgalomba hozatal” fogalommeghatározása jobban 
igazodjon az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó termékekhez, különösen az önindító 
pirotechnikai termékekhez, amelyeket azért hoznak forgalomba, hogy azokat járművekben 
alkalmazott egyéb rendszerekbe (például légzsákmodulokba, ülésekbe, stb.), majd 
„végfelhasználat” céljából járművekbe építsék be a jármű utasainak védelme érdekében. 
Ezenfelül tanácsos tisztázni, hogy a saját használatra szánt termékeket az új megközelítésről 
szóló irányelvek szerint általában nem tekintik forgalomba hozott termékeknek, ezért ezeknek 
a termékeknek nem kell megfelelniük az irányelvnek.

Módosítás:14
2. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. „Színpadi pirotechnikai termékek” a 
színpadi használatra tervezett, elektromos 
vagy elektronikus indítású pirotechnikai 
termékek.

(Lásd a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) módosítását)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN harmonizált 
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szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:15
2. cikk, (4) bekezdés

4. „Önindító pirotechnikai termék” olyan
termék, amely gépjárművek biztonsági 
berendezéseinek vagy egyéb 
berendezéseinek aktiválásához használatos 
pirotechnikai anyagot tartalmaz.

4. „Önindító pirotechnikai termék” az 
önindító biztonsági berendezések azon 
összetevője, amely járművek biztonsági 
berendezéseinek vagy egyéb 
berendezéseinek aktiválásához használatos 
és pirotechnikai anyagot tartalmaz.

Indokolás

Az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek egyértelműbb meghatározása 
érdekében. A „gép-” előtag törlése indokolt, mivel ezek a termékek gépjárművektől eltérő 
járművekben is használhatók.

Módosítás:16
2. cikk, (5) bekezdés

5. „Gyártó” az a természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely olyan terméket 
tervez és/vagy gyárt, illetve terveztet és 
gyártat saját név vagy bejegyzett név alatt 
történő forgalomba hozatal céljából vagy 
saját szakmai- vagy magáncélra; illetve 
olyan terméket hoz piaci forgalomba saját 
vagy bejegyzett néven, amelyre ez az 
irányelv vonatkozik.

5. „Gyártó” az a természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely olyan terméket 
tervez és/vagy gyárt, illetve terveztet és 
gyártat saját név vagy bejegyzett név alatt 
történő forgalomba hozatal céljából, 
amelyre ez az irányelv vonatkozik.

Indokolás

A szöveget a „piaci forgalomba hozatal” fogalommeghatározásához igazítja, különösen a 
tekintetben, hogy a saját használatra készített termékek nem tekintendők forgalomba hozott 
termékeknek, és az új megközelítés elveit figyelembe véve egyértelműbb 
fogalommeghatározással szolgál.

Módosítás:17
2. cikk, (6) bekezdés

6. „Meghatalmazott képviselő” az a 
Közösségben székhellyel rendelkező 

6. „Importőr” az a Közösségben 
székhellyel rendelkező természetes vagy 
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természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást 
kapott, hogy a nevében eljárjon ez 
utóbbinak az ebből az irányelvből fakadó 
felelőssége tekintetében.

jogi személy, aki vagy amely üzleti 
tevékenységei során egy harmadik 
országból származó terméket a Közösség 
piacán első alkalommal tesz 
hozzáférhetővé.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az EU piacán forgalomban levő tűzijátékok túlnyomó többségét 
Kínából hozzák be, és a meghatalmazott képviselőket könnyen le lehet cserélni, az importőr 
vállalja a gyártó felelősségét, és így biztosítja, hogy a termék megfelel az alapvető biztonsági 
előírásoknak, és helyénvaló megfelelőség-értékelési eljárást alkalmaztak a hamisított 
termékek forgalomba hozatalának elkerülése érdekében.

Módosítás:18
2. cikk, (8) bekezdés

8. „Szaktudással rendelkező személy” a 
tagállam által a területén a 3. cikkben 
meghatározott 4. kategóriás tűzijáték 
és/vagy 2. kategóriás egyéb pirotechnikai 
termék birtoklására és/vagy használatára 
feljogosított személy.

8. „Szaktudással rendelkező személy” a 
tagállam által a területén a 3. cikkben 
meghatározott 4. kategóriás tűzijáték, 2. 
kategóriás színpadi pirotechnikai termék
és/vagy 2. kategóriás egyéb pirotechnikai 
termék birtoklására és/vagy használatára 
feljogosított személy.

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:19
3. cikk, (1) bekezdés, aa. pont (új)

aa. Színpadi pirotechnikai termékek
1. osztály: alacsony kockázattal járó, 
színpadi használatra szánt pirotechnikai 
termékek;
2. osztály: csak szaktudással rendelkező 
személyek általi használatra szánt, 
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színpadi pirotechnikai termékek.

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) módosítását)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:20
3. cikk, (1) bekezdés, b. pont

b. Egyéb pirotechnikai termékek b. Egyéb pirotechnikai termékek

1. osztály: alacsony kockázattal járó, nem a 
tűzijátékok körébe tartozó pirotechnikai 
termékek;

1. osztály: alacsony kockázattal járó, nem a 
tűzijátékok és a színpadi pirotechnikai 
termékek körébe tartozó pirotechnikai 
termékek;

2. osztály: nem a tűzijátékok körébe tartozó 
pirotechnikai termékek, melyeket csak 
szaktudással rendelkező személyek 
kezelhetnek vagy használhatnak.

2. osztály: nem a tűzijátékok és a színpadi 
pirotechnikai termékek körébe tartozó 
pirotechnikai termékek, melyeket csak 
szaktudással rendelkező személyek 
kezelhetnek vagy használhatnak.

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását.)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és azok 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:21
4. cikk, (2) bekezdés

2. A pirotechnikai termékek gyártóinak
közösségi székhellyel kell rendelkezniük
vagy ki kell nevezniük egy hivatalos 
képviselőt.

2. Amennyiben a gyártó nem rendelkezik 
közösségi székhellyel, a pirotechnikai 
termékek importőre viseli a gyártó ezen 
irányelv szerint fennálló valamennyi 
kötelezettségét.

A Közösségi hatóságok és szervek a gyártó 
helyett a hivatalos képviselőhöz

A Közösségi hatóságok és szervek az 
importőrhöz fordulhatnak a 
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fordulhatnak a gyártó által a hivatalos 
képviselőre bízott kötelezettségek 
végrehajtásának tekintetében.

kötelezettségek végrehajtásának 
tekintetében.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az EU piacán forgalomban levő tűzijátékok túlnyomó többségét 
Kínából hozzák be, és a meghatalmazott képviselőket könnyen le lehet cserélni, az importőr 
vállalja a gyártó felelősségét, és így biztosítja, hogy a termék megfelel az alapvető biztonsági 
előírásoknak, és helyénvaló megfelelőség-értékelési eljárást alkalmaztak a hamisított 
termékek forgalomba hozatalának elkerülése érdekében.

Módosítás:22
5. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó pirotechnikai termékeket csak 
akkor lehessen forgalomba hozni, ha ezen 
irányelv minden rendelkezésének 
megfelelnek, azokat ellátták az EC-
jelöléssel, és a megfelelőség-értékeléssel 
kapcsolatos követelményeknek eleget 
tesznek.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó pirotechnikai termékeket csak 
akkor lehessen forgalomba hozni, ha ezen 
irányelv minden rendelkezésének 
megfelelnek, azokat ellátták a CE-
jelöléssel, és a megfelelőség-értékeléssel 
kapcsolatos követelményeknek eleget 
tesznek.

Indokolás

Technikai módosítás

Módosítás:23
6. cikk, (2) bekezdés

2. Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem zárhatják ki azon tagállami 
intézkedéseket, melyek közbiztonsági 
okokból jogosan korlátozzák a 2. és 3. 
osztályba sorolt tűzijátékok nyilvános 
használatát és/vagy értékesítését.

2. Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem zárhatják ki azon tagállami 
intézkedéseket, melyek közbiztonsági 
okokból jogosan korlátozzák a 2. és 3. 
osztályba sorolt tűzijátékok, illetve az 1. 
osztályba sorolt színpadi pirotechnikai 
termékek nyilvános használatát és/vagy 
értékesítését.
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(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását 

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:24
6. cikk, (3) bekezdés

3. Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon 
és piaci célzatú bemutatókon a tagállam 
nem akadályozhatja meg az ennek az 
irányelvnek nem megfelelő pirotechnikai 
eszközök bemutatását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik 
mindaddig, amíg a Közösség területén 
székhellyel rendelkező gyártó vagy annak 
hivatalos képviselője megfelelőségüket 
nem biztosítja. Ilyen rendezvények 
alkalmával az adott tagállam illetékes 
hatósága által meghatározott 
követelményeknek megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a személyek 
biztonsága érdekében.

3. Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon 
és piaci célzatú bemutatókon a tagállam 
nem akadályozhatja meg az ennek az 
irányelvnek nem megfelelő pirotechnikai 
eszközök bemutatását, feltéve, hogy a 
szóban forgó kereskedelmi vásár, kiállítás 
vagy bemutató nevét és időpontját, illetve 
a termékek nem megfelelőségét és 
forgalomba nem hozhatóságát látható 
módon feltüntetik mindaddig, amíg a 
Közösség területén székhellyel rendelkező 
gyártó vagy az importőr megfelelőségüket 
nem biztosítja. Ilyen rendezvények 
alkalmával az adott tagállam illetékes 
hatósága által meghatározott 
követelményeknek megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a személyek 
biztonsága érdekében.

Indokolás

Az új megközelítés elvei szerint úgy tekintendő, hogy a forgalomba hozatal nem történik meg, 
ha a terméket kereskedelmi vásárokon, kiállításokon vagy piaci célzatú bemutatókon 
szerepeltetik. Annak megelőzése érdekében, hogy ezeket a termékeket anélkül hozzák 
forgalomba, hogy megfelelnének ennek az irányelvnek, a termékeken rendeltetési helyüket is 
fel kell tüntetni. Ez a módosítás azt is tartalmazza, hogy a gyártó felelősségét az importőr 
viseli.

Módosítás:25
6. cikk, (4) bekezdés

4. A tagállamok nem tilthatják a kutatási, 
fejlesztési és tesztelési céllal gyártott, és 

4. A tagállamok nem tilthatják a kutatási, 
fejlesztési és tesztelési céllal gyártott, és 
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ezen irányelv rendelkezéseinek nem 
megfelelő önindító pirotechnikai termékek 
szabad mozgását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik.

ezen irányelv rendelkezéseinek nem 
megfelelő pirotechnikai termékek szabad 
mozgását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg jobban igazodjon az ezen irányelv alkalmazási körébe 
tartozó termékekhez.

Módosítás:26
7. cikk, (1) bekezdés, a. pont, 1. osztály

1. osztály: 12 éves kor. 1. osztály: 16 éves kor.

Indokolás

A tűzijátékokkal kapcsolatos balesetekre vonatkozó, összehasonlítható tagállami adatok 
hiánya ellenére ismert, hogy a balesetek zöme a 17 évesnél fiatalabb gyermekeket érinti, 
amint azt az Egyesült Királyságban 2002 és 2004 között történt balesetek száma mutatja, ahol 
az összes baleset körülbelül 50%-a érintett 17 évesnél fiatalabb személyeket, és az összes 
sérült több mint 30%-a 13 évesnél fiatalabb gyermek volt. Ezért a tűzijátékokkal kapcsolatos 
balesetek számának jelentős csökkentése érdekében ne lehessen 16 évesnél fiatalabb 
gyermekeknek tűzijátékot eladni.

Módosítás:27
7. cikk, (1) bekezdés, b. pont, cím

b) Egyéb pirotechnikai termékek b) Egyéb pirotechnikai termékek és 
színpadi pirotechnikai termékek

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását.)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:28
7. cikk, (3) bekezdés, (b) pont
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(b) 2. osztályba sorolt egyéb pirotechnikai 
termékek.

(b) 2. osztályba sorolt egyéb pirotechnikai 
termékek és színpadi pirotechnikai 
termékek.

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását.)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:29
8. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság a 98/34/EK irányelvben 
meghatározott eljárással összhangban 
felkérheti az európai szabványügyi 
testületeket európai szabványok 
létrehozására vagy felülvizsgálatára az 
ezen irányelvben foglaltak támogatása 
céljából.

1. A Bizottság a 98/34/EK irányelvben 
meghatározott eljárással összhangban 
felkérheti az európai szabványügyi 
testületeket európai vagy nemzetközi 
szabványok létrehozására vagy 
felülvizsgálatára az ezen irányelvben 
foglaltak támogatása céljából.

Indokolás

A szöveget a CARS 21 magas szintű munkacsoport ajánlásaihoz igazítja. Mivel az európai 
gépjárműipar világszerte értékesíti a termékeit, a versenyképesség megőrzése érdekében 
inkább a nemzetközi ISO szabványokat kell alkalmazni.

Módosítás:30
12. cikk, cím

Címkézés Az önindító pirotechnikai termékek közé 
nem tartozó termékek címkézése

(Lásd a 12a. cikk (új) módosítását.)

Indokolás

Szem előtt kell tartani, hogy az önindító pirotechnikai termékeket általában nem közvetlenül a 
fogyasztóknak, hanem szakmai felhasználóknak értékesítik (a járműgyártóknak és azok 
hivatalos üzemeik). Ezért az ebben az irányelvben előírt címkézési követelményeknek ezt, 
illetve a más közösségi jogszabályokban leírt egyéb követelményeket figyelembe kell venniük, 
különösen a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának keretében a veszélyes 
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készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes 
rendelkezések meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK bizottsági 
irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapokat, amelyek az önindító pirotechnikai termékek 
szállítási tételeit kísérik.

Módosítás:31
12. cikk, (2) bekezdés

2. A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a gyártó vagy 
hivatalos képviselője nevét, a termék 
megnevezését és típusát, a 7. cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a 
besorolási osztályt és a használati utasítást, 
illetve adott esetben a biztonsági 
távolságot. A címkén továbbá az UN/ADR 
osztályozási rendszerrel összhangban 
jelölni kell a termékben található anyagok 
vagy anyagkeverékek osztályát/besorolását 
(1.1-1.6) vagy összehasonlítható 
információt kell közölni a kockázatról 
(teljes tömeg felrobbanásának veszélye, 
kivetés veszélye, robbanásveszély, 
tűzveszély).

2. A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a gyártó vagy az 
importőr nevét, a termék megnevezését és 
típusát, a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében 
előírt alsó korhatárokat, a besorolási 
osztályt és a használati utasítást, a 
szavatossági időt, illetve adott esetben a 
biztonsági távolságot. A címkén továbbá az 
UN/ADR osztályozási rendszerrel 
összhangban jelölni kell a termékben 
található anyagok vagy anyagkeverékek 
osztályát/besorolását (1.1-1.6) vagy 
összehasonlítható információt kell közölni 
a kockázatról (teljes tömeg 
felrobbanásának veszélye, kivetés 
veszélye, robbanásveszély, tűzveszély).

Indokolás

Fontos, hogy amennyiben a gyártó nem rendelkezik közösségi székhellyel, az importőr neve 
szerepeljen a termék címkéjén, hogy azonosítani lehessen a termék forgalomba hozataláért 
felelős személyt, és így elkerülhető legyen a hamisított termékek forgalomba hozatala. A 
tűzijátékokkal kapcsolatos balesetek elkerülése érdekében fontos a termék szavatossági 
idejének feltüntetése is.

Módosítás:32
12. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A színpadi pirotechnikai termékeken 
továbbá legalább a következő 
információkat kell feltüntetni:
1. osztály: adott esetben: „kizárólag 
szabadtéri használatra” és a minimális 
biztonsági távolság
2. osztály: „kizárólag szaktudással 
rendelkező személy általi használatra” és 
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a minimális biztonsági távolság(ok)

(Lásd a 2. cikk (3a) bekezdésének (új) és a 3. cikk (1) bekezdése aa. pontjának (új) 
módosítását.)

Indokolás

Az irányelvtervezetnek kellően figyelembe kell vennie e pirotechnikai termékeket és ezek 
jellemzőit is, különös tekintettel az osztályozásukra, annak érdekében, hogy a CEN 
harmonizált szabványokat dolgozhasson ki.

Módosítás:33
12. cikk, (5) bekezdés

5. Az (1) és (4) bekezdés rendelkezései 
nem vonatkoznak azokra a 4. osztályba 
sorolt tűzijátékokra, illetve a 2. osztályba 
sorolt egyéb pirotechnikai termékekre, 
amelyeket a gyártó nyilvános bemutatón 
szerepeltet.

törölve

Indokolás

Mivel a saját használatra készített tűzijátékokat nem tekintik forgalomba hozott termékeknek, 
és nem kell megfelelniük ezen irányelv rendelkezéseinek, beleértve a címkézésre vonatkozó 
követelményeket, erre a bekezdésre többé nincs szükség.

Módosítás:34
12a. cikk (új)

12a. cikk
Az önindító pirotechnikai termékek 

címkézése
1. Az önindító pirotechnikai termékek 
címkéjén fel kell tüntetni legalább a 
gyártó vagy az importőr nevét, illetve a 
termék megnevezését és típusát.
2. Ha az önindító pirotechnikai terméken 
nincs elegendő hely az (1) bekezdésben 
említett címkézési követelmények 
teljesítéséhez, az információt a 
csomagoláson kell feltüntetni.
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Indokolás

Szem előtt kell tartani, hogy az önindító pirotechnikai termékeket általában nem közvetlenül a 
fogyasztóknak, hanem szakmai felhasználóknak értékesítik (a járműgyártóknak és azok 
meghatalmazott műhelyeinek). Ezért az ebben az irányelvben előírt címkézési 
követelményeknek ezt, illetve a más közösségi jogszabályokban leírt egyéb követelményeket 
figyelembe kell venniük, különösen a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának 
keretében a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével 
kapcsolatos részletes rendelkezések meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK 
bizottsági irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapokat, amelyek az önindító pirotechnikai 
termékek szállítási tételeit kísérik.

Módosítás:35
13. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. A tagállamok a pirotechnikai 
termékeket a területükre való belépéskor, 
valamint a tároló és gyártó 
létesítményekben rendszeresen ellenőrzik.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a forgalomba hozott termékeket figyelemmel kísérhessék, a felügyeleti 
hatóságoknak megfelelő hatáskörrel, illetékességgel és erőforrásokkal kell rendelkezniük a 
kereskedelmi, ipari és tároló létesítmények rendszeres ellenőrzéséhez; a véletlenszerű és 
szúrópróbaszerű ellenőrzések megszervezéséhez; a termékekből történő mintavételhez, illetve 
azok vizsgálatának és tesztelésének elvégzéséhez, valamint a szükséges információk 
bekéréséhez.

Módosítás:36
13. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A tagállamok piac-felügyeleti 
tevékenységeikről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Indokolás

A nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a Bizottságnak kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk 
egymásnak az irányelv megfelelő és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás:37
15. cikk
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1. Amennyiben egy tagállam joggal 
feltételezi, hogy egy pirotechnikai termék 
nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, a 13. cikk (3) 
bekezdésében és a 14. cikkben említett 
tájékoztatási eljárás keretében megjelöli a 
döntés okait, valamint, hogy a nem 
megfelelőség:

1. Amennyiben egy tagállam nem ért egyet 
egy másik tagállam által a 13. vagy 14. 
cikknek megfelelően tett intézkedésekkel, 
vagy amennyiben a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy ez ilyen intézkedés ellentétes a 
közösségi jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultál az összes érintett 
féllel, értékeli az intézkedést és állást 
foglal a tekintetben, hogy az intézkedés 
indokolt-e. A Bizottság értesíti 
álláspontjáról a tagállamokat, és 
tájékoztatja az érdekelt feleket.

(a) a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés elmulasztásából ered;
(b) a 8. cikkben említett harmonizált 
szabványok helytelen alkalmazásának 
tudható be;
(c) a 8. cikkben említett harmonizált 
szabványokban levő hiányosságból ered

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés indokolt, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a nem 
biztonságos terméket nemzeti piacukról 
kivonják, és erről tájékoztatják a 
Bizottságot.
Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés nem indokolt, az 
érintett tagállam azt visszavonja.

2. A Bizottság haladéktalanul konzultációt 
kezd az érintett felekkel. A Bizottság ezt a 
konzultációt követően mérlegeli, hogy a 
tagállam által hozott intézkedés indokolt-e 
vagy sem, és véleményéről tájékoztatja a 
kezdeményező tagállamot, a többi 
tagállamot valamint a gyártót vagy 
hivatalos képviselőjét.
3. Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések a harmonizált szabványokban 
meglévő hiányosságból erednek, és ha az 
intézkedésekért felelős tagállam fenntartja 
pozícióját, a Bizottság az ügyet a 98/34/EK 
irányelv által létrehozott bizottság elé 

3. Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések a harmonizált szabványokban 
meglévő hiányosságból erednek, és ha az 
intézkedésekért felelős tagállam fenntartja 
pozícióját, a Bizottság az ügyet a 98/34/EK 
irányelv által létrehozott bizottság elé 
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terjeszti, és az Európai Bizottság vagy a 
tagállam megindítja a 8. cikkben említett 
eljárást.

terjeszti, és az Európai Bizottság vagy a 
tagállam megindítja a 8. cikkben említett 
eljárást.

4. Amennyiben a pirotechnikai termék nem 
megfelelő, ugyanakkor szerepel rajta a CE-
jelölés, az illetékes tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket a jelölést 
elhelyező személy ellen, és erről értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a többi 
tagállamot.

4. Amennyiben a pirotechnikai termék nem 
megfelelő, ugyanakkor szerepel rajta a CE-
jelölés, az illetékes tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket a jelölést 
elhelyező személy ellen, és erről értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a többi 
tagállamot.

5. A Bizottság biztosítja, hogy a 
tagállamok értesüljenek az eljárás 
menetéről és eredményéről.

Indokolás

A Bizottság csak nézeteltérés esetén foglal állást. Ehhez szabad kapacitásra van szükség, ami 
a javasolt intézkedésekkel kapcsolatos nézeteltérés esetén lehetővé teszi a Bizottság számára a 
gyors fellépést.

Módosítás:38
16. cikk, (1) bekezdés

1. Az ezen irányelv alapján tett bármely 
intézkedés esetén, amelyet

1. Az ezen irányelv alapján tett bármely 
intézkedés esetén, amelyet

(a) egy termék forgalomba helyezésének 
megtiltására vagy korlátozására hoznak; 
vagy

(a) egy termék forgalomba helyezésének 
megtiltására vagy korlátozására hoznak; 
vagy

(b) egy termék forgalomból való 
kivonására hoznak, meg kell jelölni az 
intézkedés alapját képező pontos 
indokokat. Ezekről az intézkedésekről 
haladéktalanul értesíteni kell az érintett 
felet, akit ugyanakkor tájékoztatni kell az 
érintett tagállamban érvényes nemzeti 
jogszabály alapján rendelkezésére álló 
jogorvoslati lehetőségekről, valamint a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
határidejéről.

(b) egy termék forgalomból való 
kivonására hoznak,

meg kell jelölni az intézkedés alapját 
képező pontos indokokat. Ezekről az 
intézkedésekről haladéktalanul értesíteni 
kell az érintett felet, akit ugyanakkor 
tájékoztatni kell az érintett tagállamban 
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érvényes nemzeti jogszabály alapján 
rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint a jogorvoslati 
kérelem benyújtásának határidejéről.

(Megjegyzés a fordítók számára: a szöveg tartalma nem változik.)

Indokolás

A szöveg egyértelműségét szolgáló technikai módosítás, mivel az utolsó bekezdés az (a) és (b) 
pontra egyaránt vonatkozik.

Módosítás:39
17. cikk, 3a. francia bekezdés (új)

- a pirotechnikai termékek használatával 
kapcsolatos balesetekre vonatkozó 
adatbázis létrehozása.

Indokolás

Az irányelv hatékonyságának értékelése érdekében a balesetekkel kapcsolatos adatokat 
rendszeresen össze kell hasonlítani. A Bizottság hatásvizsgálata szerint a Bizottság továbbra 
is kéri a tagállamoktól a baleseti statisztikákat, és a tűzijátékokkal kapcsolatos balesetek 
nyilvántartását szolgáló rendszerrel még nem rendelkező tagállamokat arra ösztönzi, hogy e 
javaslat elfogadása után hozzanak létre ilyen rendszert.

Módosítás:40
20. cikk, (2) bekezdés

2. Ezeket a rendelkezéseket […]1

alkalmazzák a tűzijátékokra, illetve […] az 
egyéb pirotechnikai termékekre.

2. Ezeket a rendelkezéseket […]1

alkalmazzák az 1., 2. és 3. kategóriás 
tűzijátékokra, illetve […] az egyéb 
pirotechnikai termékekre, a 4. kategóriás 
tűzijátékokra és a színpadi pirotechnikai 
termékekre.

1 az irányelv közzétételét követően 24 
hónappal

1 ezen irányelv közzétételét követően 3 
évvel

Indokolás

A tűzijátékokra vonatkozó rendelkezések végrehajtására biztosított hosszabb idő lehetővé teszi 
a gyártók és az importőrök számára, hogy az ezen irányelv előtt hatályba lépett nemzeti 
szabályok szerint megszerzett bármely jogukat gyakorolják. Ugyanakkor ezek az átmeneti 
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időszakok biztosítják az irányelv gyors végrehajtását, a fogyasztók egészségének és 
biztonságának hatékonyabb védelme érdekében. Ezenfelül az átmeneti időszakok elegendő 
időt biztosítanak a harmonizált szabványok elfogadására. Így különbséget kell tenni az 1., 2. 
és 3. kategóriájú tűzijátékok, amelyek esetében a szabványokat csak felül kell vizsgálni, és a 4. 
kategóriájú tűzijátékok, illetve az egyéb pirotechnikai termékek, valamint a színpadi 
pirotechnikai termékek között, amelyekre vonatkozóan jelenleg nem léteznek szabványok.
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INDOKOLÁS

1. Az irányelvtervezet és a legfontosabb kérdések

Az irányelvre irányuló javaslat célja, hogy szabályokat állapítson meg a tűzijátékok piacára, 
illetve a járművek pirotechnikai technológiát alkalmazó biztonsági berendezéseire 
vonatkozóan. Így az irányelv alapvető célkitűzése az, hogy biztosítsa az EU-ban a 
pirotechnikai termékek szabad mozgását, javítsa a fogyasztók és a szakemberek biztonságát, 
hozzájáruljon a balesetek számának és súlyosságának csökkentéséhez, és az összes 
tagállamban harmonizálja a biztonsági szabályokat.

A járművek biztonságát szolgáló pirotechnikai berendezések piaca a jelenlegi becslések 
szerint 5,5 milliárd EUR-t tesz ki, míg a tűzijátékoké 1,4 milliárd EUR-t. A 2004-es adatok 
szerint a forgalomban levő tűzijátékok 96%-át Kínából hozzák be.

Az irányelv végleges szövegének tisztáznia kell a „pirotechnikai termékek”, a „gyártó” és a 
„szaktudással rendelkező személy” fogalommeghatározását (2. cikk).

A tűzijátékok piacára az alábbiakkal kapcsolatos problémák jellemzők: a behozott termékek 
minősége, azok biztonságos kezelése, azok gyártási körülményei, valamint a termékek 
különböző kategóriáinak szabványosítása és leírása. Számos ellentmondásos kérdés is 
említhető: a termékek használatára vonatkozó alsó korhatár meghatározása; az egyes 
tagállamok szabadsága a szabályok megállapítása terén; a kulturális és vallási 
hagyományokból eredő egyedi forgalmazási módszerek; valamint a termékeken a minőség és 
a biztonság biztosítása érdekében elvégzendő tesztek fajtái.

A járműipar pirotechnikai technológiát alkalmazó biztonsági berendezéseinek gazdasági 
szempontból jelentősebb piacán más problémák jellemzők, illetve az egyértelművé tétel és 
megfelelőbb meghatározás szükségessége is eltérő. A járművek biztonsági berendezéseire 
vonatkozó egységes tanúsítási eljárás mindenesetre előrelépés volna, és az egyedi címkézés 
szintén javulást jelentene, ami megkönnyítené az Unió valódi belső piacának létrehozását.

A tervezett, nem mindenre kiterjedő módosítások célja, hogy a helyesbítést vagy javítást 
igényelő fő kérdésekkel foglalkozzanak. Kifejezetten kívánatosnak tűnik, hogy a 
pirotechnikai termékek közé ne csak a tűzijátékok tartozzanak, hanem a színpadi célra, illetve 
a légzsákokban, a biztonsági övekben és a járművek egyéb biztonsági berendezéseiben 
alkalmazott pirotechnikai termékek is.

Problémák merültek fel azzal kapcsolatban, hogy bizonyos országok vagy régiók egyedi 
előírásainak való megfelelés céljából a „piaci forgalomba hozatal” meghatározása alá nem 
vonták be a személyes használatra készített tűzijátékokat. Fontosnak tartották annak 
biztosítását is, hogy az önindító pirotechnikai termékek címkéjén szerepeljen, ha az 
értékesítés szakmai felhasználók számára történik. Ugyanezen céllal szükségesnek találták a 
„pirotechnikai termék” fogalmának tisztázását, és ez számos módosításban megjelenik. A 
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színpadi célra használt pirotechnikai termékek fogalommeghatározása felöleli a szórakoztatás 
vagy színpadi használat céljából tervezett és előállított összes terméket.

Szükségesnek találták továbbá az „önindító pirotechnikai termékek” – azaz a járművek 
biztonsági rendszereinek pirotechnikai anyagot tartalmazó összetevői –
fogalommeghatározásának módosítását; a címkézést illetően a pirotechnikai termékek 
szavatossági idejének feltüntetését; a pirotechnikai termékek gyártója és importőre 
fogalmának tisztázását; valamint a pirotechnikai termékeknek és azok tárolásának rendszeres 
ellenőrzésével kapcsolatos módosítások előterjesztését. A pirotechnikai termékekkel 
kapcsolatban elengedhetetlen a lehető legmagasabb szintű biztonsági szabványok biztosítása, 
amelyek a gyártás, a tárolás és a végfelhasználás szakaszait egyaránt magukban foglalják.

Fontos megérteni azt is, hogy a harmonizációra új megközelítés vonatkozik.

2. A harmonizációra vonatkozó új megközelítés

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy az áruk belső piacának teljessé válása nem érhető el az 
új szabályozási technika, a harmonizációra vonatkozó új megközelítés alkalmazása nélkül, 
amely általános jellegű alapvető követelményeket állapít meg, a feltétlenül szükséges szintre 
korlátozza az állami beavatkozást, valamint a vállalkozások és az ipar számára meghagyja 
annak lehetőségét, hogy megválasszák kötelezettségeik teljesítésének módját.

Ezt az új szabályozási technikát és stratégiát a műszaki harmonizációra és szabványokra 
vonatkozó új megközelítésről szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalás határozta meg, 
amely a következő elveket állapítja meg:

– a jogszabályi harmonizáció azokra az alapvető követelményekre korlátozódik, amelyeket a 
közösségi piacon forgalomba hozott termékeknek teljesíteniük kell, ha élni akarnak a 
Közösségen belül szabad mozgás lehetőségével;
– az irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelő termékekre 
vonatkozó műszaki előírásokat harmonizált szabványokban állapítják meg, amelyek európai 
szabványügyi magánszervezetek által elfogadott európai szabványok;
– a harmonizált vagy egyéb szabványok alkalmazása továbbra is önkéntes, és a gyártó a 
követelmények betartása érdekében mindig alkalmazhat egyéb műszaki előírásokat;
– a harmonizált szabványokat, amelyek hivatkozási számait a Hivatalos Lapban közzéteszik, 
átültetik a nemzeti szabványokba. Ez az átültetés azt jelenti, hogy az érintett európai 
szabványokat változatlan formában kell nemzeti szabványként elérhetővé tenni, és az ezeknek 
ellentmondó nemzeti szabványokat meghatározott időn belül vissza kell vonni;
– a harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványnak megfelelően gyártott termékek 
esetében eleve feltételezik, hogy azok megfelelnek az új megközelítésről szóló, alkalmazandó 
irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek;
– kizárólag olyan termékek hozhatók forgalomba, amelyek teljesítik az alapvető 
követelményeket;
– védzáradék-eljárásra van szükség annak lehetővé tétele érdekében, hogy valamely termék 
megfelelőségét megkérdőjelezhessék, illetve a harmonizált szabványok hibáit vagy 
hiányosságait megvitathassák.
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A pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló irányelvre irányuló javaslat teljes 
mértékben az új megközelítés fent említett elvein alapul, és azokat tiszteletben tartja. 
Következésképpen ez az irányelv azokat az általános egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket állapítja meg, amelyeket a pirotechnikai termékeknek teljesíteniük kell.

Ezenfelül ez az irányelvtervezet összhangban áll a polgári felhasználású robbanóanyagok 
forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 
93/15/EGK irányelvvel. Míg az említett irányelv a pirotechnikai termékeket egyértelműen 
kizárja az alkalmazási köréből, egyik preambulumbekezdésében szerepel, hogy a 
pirotechnikai termékekkel kapcsolatban további jogszabály kidolgozását tervezik.

3. Következtetések

Az előadó véleménye szerint szükség van a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának új 
megközelítés szerint végzett harmonizációjára, mivel a tagállamok jogos egészségvédelmi és 
biztonsági érdekei forognak kockán; ez a fogyasztók védelme érdekében korlátozhatja a 
Közösségen belüli kereskedelmet. Ez a harmonizált intézkedés azonban nem kimerítő jellegű, 
mivel a tűzijátékok bizonyos kategóriáira vonatkozó alsó korhatár, illetve azok forgalmazása 
és használata tekintetében nem zárja ki a szigorúbb nemzeti intézkedéseket.

Összességében remélhető, hogy ez az irányelv a teljes körű megvitatás után szabályozó 
szabványokat ír elő a két érintett ágazatra vonatkozóan. A megtartott nyilvános meghallgatás 
ehhez nagymértékben hozzájárult, és a hatásvizsgálat elemzése szintén fontos szerepet játszik 
majd.
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MELLÉKLET: A TŰZIJÁTÉKOK FOGYASZTÓKNAK TÖRTÉNŐ 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGSZORÍTÁSOK ÉLETKOR SZERINT, 

ILLETVE AZ ALAPJÁN, HOGY AZ ÉV MELY IDŐSZAKÁBAN ÁRUSÍTHATÓK 
VAGY HASZNÁLHATÓK1

Tagállam Az alsó korhatárra vonatkozó 

korlátozások

Az év időszakára 

vonatkozó korlátozás

Ausztria I. kategória - (Újszerű tűzijátékok és 
játéknak szánt tűzijátékok) - Nincs 
korlátozás
II. kategória - értékesítés 18 éves 
kor
III. kategória - (nagyobb 
tűzijátékok)
Különleges engedély
IV. kategória - Szakmai 
felhasználásra

Nincs korlátozás

Belgium 16 éves kor, néhány meghatározott 
termék kivételével

Nincs korlátozás

Ciprus Alapvetően a fogyasztóknak 
történő értékesítés általános 
tilalma.
A robbanóanyag-ellenőr megítélése 
szerint. Kizárólag kis csillagszórók, 
karácsonyi durranók és 
gyújtókupakok értékesíthetők a 
fogyasztóknak.

/

Cseh 

Köztársaság

I. osztály - Nincs korlátozás
II. osztály - 18 éves kor
III. és IV. osztály - 18 éves kor

Nincs korlátozás

Dánia I. kategória - 15 éves kor
II. kategória - 18 éves kor

Nincs korlátozás

  
1 Forrás: Az Európai Bizottság konzultációs dokumentuma, A tűzijátékokra vonatkozó tagállami 
jogszabályokkal kapcsolatos háttér-információ, amely „A tűzijátékokkal kapcsolatos politika áttekintése –
Konzultációs dokumentum” c. anyagban (Ír Igazságügyi, Esélyegyenlőségi és Jogreformügyi Minisztérium) 
szerepelt, 2005. március
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Észtország Általában 18 éves kor, de az I. 
osztályba tartozók fiatalabbaknak is 
értékesíthetők.

A durranó tűzijátékok 
értékesítése és használata 
11.01-től 12.30-ig tilos

Finnország 12 éves kor a kevésbé veszélyes 
tűzijátékok esetében
18 éves kor a tűzijátékok zöme 
esetében

Az értékesítés december 1. 
és 26. között tilos

Franciaország I. osztály – 8 éves kor
II. és III. osztály - 18 éves kor
IV. osztály - Szakmai, 18 éves kor

Nincs korlátozás

Németország I. osztály – ajánlott: 12 éves kor
II. osztály - 18 éves kor
III. osztály - 18 éves kor, 
engedélyköteles
IV. osztály – Szakmai

A II. osztály kizárólag 
12.31-én és 01.01-jén 
használható.

Görögország Alapvetően a fogyasztóknak 
történő értékesítés általános 
tilalma. A beszerzéshez, 
szállításhoz és felhasználáshoz 
külön engedély szükséges.

Húsvétkor nem 
használható.

Magyarország A fogyasztóknak történő 
értékesítés teljes tilalma. /

Írország Alapvetően a fogyasztóknak 
történő értékesítés általános 
tilalma. A behozatalt kizárólag
szakemberek végezhetik.

/

Olaszország / /

Lettország I. és II. osztály - 16 éves kor. Nincs korlátozás

Litvánia 18 éves kor 01.20. és 12.01. között 
tilos értékesíteni, a 
szakembereknek történő 
értékesítést kivéve.

Luxembourg I. osztály - Nincs korlátozás
II. és III. osztály - 18 éves kor

Nincs korlátozás

Málta / /

Hollandia / /

Lengyelország / /

Portugália 18 éves kor Nincs korlátozás
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Szlovákia / /

Szlovénia / /

Spanyolország I. osztály - 8 éves kor
II. osztály - 14 éves kor
III. osztály - 18 éves kor
IV. osztály - Kizárólag 
szakemberek számára

Nincs korlátozás

Svédország 18 éves kor (kis számú termék 
esetében). /

Egyesült 

Királyság

I., II. és III. kategória - 18 éves 
kor
IV. kategória – Kizárólag 
szakemberek számára

Nincs korlátozás

Bulgária I. kategória – Nincs korlátozás
II. kategória - 18 éves kor
III. és IV. kategória – Kizárólag 
szakmai felhasználásra

Nincs korlátozás

Románia 18 éves kor Kizárólag 12.27. és 12.31. 
között értékesíthető, illetve 
12.31. és 01.01. között 
használható.


