
PR\610139LT.doc PE 371.984v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

NEGALUTINIS
2005/0194(COD)

4.4.2006

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pirotechnikos 
gaminių pateikimo į rinką
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Joel Hasse Ferreira



PE 371.984v01-00 2/31 PR\610139LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pirotechnikos gaminių 
pateikimo į rinką
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0457)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0312/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a) Pirotechnikos gaminiais, inter alia, 
laikomi fejerverkai, teatro pirotechnikos 
gaminiai ir techninės paskirties 
pirotechnikos gaminiai, pvz., saugos oro 
pagalvėse arba saugos diržų įtempimo 
ribotuvuose naudojami dujų generatoriai 
ir kt.   

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas − pateikti nebaigtinį gaminių, kuriems taikoma ši Direktyva, pavyzdžių 
sąrašą siekiant aiškiau apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį. 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

5a) Fiziniai arba juridiniai asmenys, 
importuojantys gaminius į Bendriją, 
turėtų prisiimti visus gamintojo 
įsipareigojimus siekiant užkirsti kelią 
suklastotų gaminių patekimui į rinką.   

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma fejerverkų į ES rinką patenka iš Kinijos, o įgaliotieji atstovai 
gali būti be vargo keičiami, importuotojas turės prisiimti gamintojo atsakomybę ir užtikrinti, 
kad gaminiai atitinka pagrindinius saugos reikalavimus ir kad buvo taikyta atitikties 
įvertinimo procedūra siekiant užtikrinti, kad į rinką nepatektų suklastoti gaminiai.   

Pakeitimas 3
5b konstatuojamoji dalis (nauja)

5b) Pirmą kartą į Bendrijos rinką 
pateikiamas pirotechnikos gaminys turėtų 
atitikti šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus. Vadovaujantis 1985 m. 
gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl 
naujojo požiūrio į techninį derinimą ir 
standartizavimą numatytais principais 
laikoma, kad asmeniniam naudojimui 
pagaminti fejerverkai nepateikiami į 
rinką.  
_______

1OL L 136, 1985 6 4, p. 1.

Pagrindimas

Pagal vadinamąsias naujojo požiūrio direktyvas laikoma, kad asmeniniam naudojimui 
pagaminti produktai nepateikiami į rinką, todėl minėtiems gaminiams netaikomi šios 
direktyvos reikalavimai.   

Pakeitimas 4
6 konstatuojamoji dalis

6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 6) Atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių 
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keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių 
gaminių pardavimo vartotojams ir 
naudojimo leistinas amžiaus ribas, taip pat 
užtikrinti, kad ženklinant būtų nurodyta 
pakankamai tinkamos informacijos apie 
saugų naudojimą, siekiant apsaugoti 
žmonių sveikatą, aplinką ir užtikrinti 
saugumą. Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties.

keliamą pavojų, reikėtų nustatyti šių 
gaminių pardavimo vartotojams ir 
naudojimo leistinas amžiaus ribas, taip pat 
užtikrinti, kad ženklinant būtų nurodyta 
pakankamai tinkamos informacijos apie 
saugų naudojimą, siekiant apsaugoti 
žmonių sveikatą, aplinką ir užtikrinti 
saugumą. Reikėtų numatyti, kad tam tikrus 
pirotechnikos gaminius būtų leidžiama 
naudoti tik įgaliotiems specialistams, 
turintiems reikiamų žinių, įgūdžių ir 
patirties. Nustatant automobilinių 
pirotechnikos gaminių ženklinimo 
reikalavimus, reikėtų atsižvelgti į šiuo 
metu taikomas priemones ir į tai, kad 
automobilių pramonėje šie gaminiai 
parduodami specialistams.    

Pagrindimas

Nederėtų pamiršti, kad automobiliniai pirotechnikos gaminiai paprastai parduodami ne 
tiesiogiai vartotojams, o specialistams (t. y. automobilių gamintojams ir jų įgaliotosioms 
dirbtuvėms). Taigi direktyvoje numatant ženklinimo nuostatas turėtų būti atsižvelgiama į šį 
faktą, taip pat į kitus Bendrijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visų pirma į kartu su 
automobilinių pirotechnikos gaminių siuntiniais siunčiamus saugos duomenų lapus pagal 
Komisijos direktyvą 91/155/EEB, kuri apibrėžia ir nustato išsamias nuostatas dėl specifinės 
informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 
88/379/EEB 10 straipsnį. 

Pakeitimas 5
12 konstatuojamoji dalis

12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtinta ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI). Šios 
organizacijos pripažintos 
kompetentingomis tvirtinti darniuosius 
standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis1 ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 

12) Darniuosius Europos standartus rengia, 
tvirtina ir keičia Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI). Šios 
organizacijos pripažintos 
kompetentingomis tvirtinti darniuosius 
standartus, kuriuos jos rengia 
vadovaudamosi bendrosiomis Komisijos ir 
minėtų institucijų bendradarbiavimo 
gairėmis2 ir 1998 m. birželio 22 d. Europos 

  
1 OL C 91, 2003 4 16, p. 7.
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Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką1, nustatyta tvarka.

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką3, nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į tarptautinį Europos 
automobilių pramonės pobūdį, 
automobiliniams pirotechnikos 
gaminiams visų pirma turėtų būti taikomi 
tarptautiniai ISO standartai, o ne 
Europos standartai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su aukšto lygio darbo grupės CARS 21 
rekomendacijomis. Kadangi Europos automobilių pramonė parduoda savo gaminius visame 
pasaulyje, taikytini tarptautiniai ISO standartai siekiant užtikrinti konkurencingumą.   

Pakeitimas 6
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

12) Vadovaujantis vadinamuoju naujuoju 
požiūriu į techninį derinimą ir 
standartizavimą, laikoma, kad 
pirotechnikos gaminiai, pagaminti 
laikantis darniųjų standartų, atitinka 
pagrindinius šioje direktyvoje numatytus 
saugos reikalavimus. Be to, darniųjų arba 
kitų standartų ir toliau laikomasi 
savanoriškai, todėl gamintojas arba 
importuotojas gali taikyti kitus techninius 
kriterijus, siekdamas, kad gaminys atitiktų 
numatytus reikalavimus.  

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir aiškumą taikant vadinamojo 
naujojo požiūrio principus, kuriais remiamasi šiame direktyvos projekte.    

    

1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, 
p. 18).
2 OL C 91, 2003 4 16, p. 7.
3 OL L 204, 1998 7 21, p. 37, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, 
p. 18).
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Pakeitimas 7
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

13a) Pirotechnikos gaminių grupes, pvz., 
panašius, tik skirtingų spalvų gaminius, 
notifikuotosios įstaigos turėtų priskirti 
atitinkamoms gaminių rūšims, jei šie 
gaminiai pakankamai panašūs.  

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti gamintojų ir importotuojų išlaidas, kadangi nebereikės 
tikrinti kiekvieno gaminio. Kaip nurodyta Komisijos poveikio vertinime, atsižvelgiant į tai, 
kad skirtumai dažnai yra tik nedideli, fejerverkus galima suskirstyti į grupes pagal jų 
matmenis ir eksploatacines savybes. Šį metodą notifikuotosios įstaigos šiuo metu taiko 
sprogstamųjų medžiagų bandymams. 

Pakeitimas 8
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

14) Vadovaujantis vadinamuoju naujuoju 
požiūriu į techninį derinimą ir 
standartizavimą, būtina numatyti 
apsaugos sąlygos procedūrą siekiant 
užtikrinti galimybę užginčyti 
pirotechnikos gaminio atitiktį, nurodyti 
trūkumus arba darniųjų standartų 
pažeidimus. Taigi valstybės narės 
įpareigotos imtis visų deramų priemonių, 
kad užkirstų kelią arba apribotų CE 
ženklu pažymėtų gaminių pateikimą į 
rinką arba pašalintų juos iš rinkos, jei šie 
gaminiai, naudojant juos pagal numatytą 
paskirtį, kelia pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugumui.       

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir aiškumą taikant vadinamojo 
naujojo požiūrio principus, kuriais remiamasi šiame direktyvos projekte. Taigi vadinamosiose 
naujojo požiūrio direktyvose numatyta apsaugos sąlyga, įpareigojanti valstybes nares 
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apriboti arba uždrausti pavojingų arba reikalavimų neatitinkančių gaminių pateikimą į rinką 
arba pašalinti šiuos gaminius iš rinkos.  

Pakeitimas 9
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

16a) Gamintojai ir importotuojai, 
siekdami išvengti išlaidų dėl atsakomybės 
už nekokybiškus gaminius, sukėlusius 
žalą asmenims ir privačiai nuosavybei, 
suinteresuoti teikti saugius gaminius.    
Taigi 1985 m. liepos 25 d. Tarybos 
direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už 
gaminius su trūkumais, suderinimo1

papildo šią direktyvą, kadangi minėta 
direktyva numato griežtą gamintojų ir 
importuotojų atsakomybę ir užtikrina 
tinkamą vartotojų apsaugą. Be to, šioje 
direktyvoje numatyta, kad notifikuotosios 
įstaigos, vykdydamos savo profesinę 
veiklą, turėtų būti tinkamai apdraustos, 
nebent atsakomybę dėl jų veiklos prisiima 
valstybė pagal vidaus teisę arba valstybė 
narė yra tiesiogiai atsakinga už 
bandymus.  
_____

1 OL L 210, 1985 8 7, p. 29, su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/34/EB (OL 
L 141, 1999 6 4, p. 20). 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir suderinti šios direktyvos 
nuostatas su kitomis Bendrijos priemonėmis. Taigi direktyva dėl atsakomybės už gaminius 
taikoma visiems gaminiams, kuriems taikomos vadinamosios naujojo požiūrio direktyvos. 
Atsižvelgiant į tai, šis direktyvos projektas ir direktyva dėl atsakomybės už gaminius papildo 
viena kitą ir taip užtikrina tinkamą apsaugą.

Pakeitimas 10
17 konstatuojamoji dalis

17) Būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį, 17) Būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį, 
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siekiant palaipsniui pritaikyti nacionalinius 
įstatymus nurodytose srityse.

siekiant palaipsniui pritaikyti nacionalinius 
įstatymus nurodytose srityse. Gamintojams 
ir importuotojams reikia suteikti laiko, 
kad, prieš įsigaliojant šiai direktyvai, jie 
galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal 
galiojančias valstybių narių nuostatas, 
pvz., parduoti pagamintų produktų 
atsargas. Be to, numačius šioje 
direktyvoje specialų pereinamąjį 
laikotarpį būtų papildomo laiko patvirtinti 
darniuosius standartus ir užtikrinti greitą 
šios direktyvos įgyvendinimą siekiant 
stiprinti vartotojų apsaugą.  

Pagrindimas

Papildomas laikas, skirtas nuostatoms dėl fejerverkų įgyvendinti, leis gamintojams ir 
importuotojams įgyvendinti savo teises, kurias jie yra įgiję pagal galiojančias valstybių narių 
nuostatas, prieš įsigaliojant šiai direktyvai. Šis pereinamasis laikotarpis taip pat užtikrins, 
kad direktyva bus greitai įgyvendinta, siekiant užtikrinti geresnę vartotojų sveikatos apsaugą 
ir saugumą. Be to, šis pereinamasis laikotarpis suteiks pakankamai laiko patvirtinti 
darniuosius standartus.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 4 dalies 3 įtrauka

– Pirotechnikos gaminiams, skirtiems 
naudoti lėktuvuose,

– pirotechnikos gaminiams, skirtiems 
naudoti aviacijos pramonėje,

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma pirotechnikos gaminiams, skirtiems naudoti lėktuvuose ir 
erdvėlaiviuose, atsižvelgiant į tai, kad minėtoje pramonėje laikomasi labai aukštų saugumo 
standartų ir todėl nėra poreikio tvirtinti darniųjų standartų šiems gaminiams.   

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalis

1. „Pirotechnikos gaminys“ – tai gaminys, 
skirtas pramogai ir kitiems tikslams, kurio 
sudėtyje yra medžiagų ar medžiagų 
mišinio, skirto karščiui, šviesai, garsui, 

1. „Pirotechnikos gaminys“ – tai gaminys, 
kurio sudėtyje yra medžiagų ar medžiagų 
mišinio, skirto karščiui, šviesai, garsui, 
dujoms, dūmams ar tokių efektų deriniui 
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dujoms, dūmams ar tokių efektų deriniui 
gauti, vykstant savaiminei egzoterminei 
cheminei reakcijai.

gauti, vykstant savaiminei egzoterminei 
cheminei reakcijai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su JT rekomendacijomis dėl pavojingų prekių 
vežimo.

Pakeitimas 13
2 straipsnio 2 dalis

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
galutiniam naudojimui skirto produkto 
atidavimas už pinigus ar nemokamai 
platinimui ir (arba) naudojimui Bendrijos 
rinkoje.

2. „Pateikimas į rinką“ – tai pirmasis 
produkto atidavimas už pinigus ar 
nemokamai platinti ir (arba) naudoti 
Bendrijos rinkoje. Laikoma, kad 
asmeniniam naudojimui pagaminti 
produktai nepateikiami į rinką.  

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama „pateikimo į rinką“ sąvoką geriau pritaikyti visiems gaminiams, 
kuriems taikoma ši direktyva, ypač automobiliniams pirotechnikos gaminiams, kurie 
pateikiami į rinką, kad būtų įtraukti į kitas transporto priemonių sistemas (pvz., saugos oro 
pagalvių įranga, sėdynės ir kt.), ir kurie skirti galutiniam naudojimui transporto priemonėse 
siekiant užtikrinti šia transporto priemone besinaudojančių asmenų saugumą. Be to, patartina 
aiškiai pabrėžti, kad pagal vadinamąsias naujojo požiūrio direktyvas laikoma, jog 
asmeniniam naudojimui pagaminti produktai nepateikiami į rinką ir šiems produktams 
netaikomi šioje direktyvoje numatyti reikalavimai.    

Pakeitimas 14
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) „Teatro pirotechnikos gaminiai“ − tai 
pirotechnikos gaminiai, skirti naudoti 
scenoje ir uždegami elektra arba 
elektroniniu būdu. 
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(Žr. 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą.)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 15
2 straipsnio 4 dalis

4. „Automobilinis pirotechnikos gaminys“ 
– gaminys, kurio sudėtyje yra 
pirotechnikos medžiagų, naudojamas 
saugos ar kitiems įtaisams motorinėse
transporto priemonėse įjungti.

4. „Automobilinis pirotechnikos gaminys“ 
– tai automobilinio saugos įtaiso sudėtinė 
dalis, kurios sudėtyje yra pirotechnikos 
medžiagų ir kuri naudojama saugos ar 
kitiems įtaisams transporto priemonėse 
įjungti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau apibrėžti gaminius, kuriems taikoma ši direktyva. Žodis 
„motorinėse“ išbraukiamas, kadangi šie gaminiai gali būti naudojami ne tik motorinėse, bet 
ir kitose transporto priemonėse. 

Pakeitimas 16
2 straipsnio 5 dalis

5. „Gamintojas“ – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris projektuoja ir (arba) gamina 
šioje direktyvoje nurodytus gaminius arba 
įpareigoja juos projektuoti ir gaminti ir 
ketina savo vardu ar prekės ženklu 
pažymėtus gaminius pateikti į rinką ar 
naudoti profesiniais arba asmeniniais 
tikslais; arba pateikia į rinką savo vardu 
ar prekės ženklu pažymėtus gaminius, 
kuriems taikoma ši direktyva.

5. „Gamintojas“ – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris projektuoja ir (arba) gamina 
šioje direktyvoje nurodytus gaminius arba 
įpareigoja juos projektuoti ir gaminti ir 
ketina savo vardu ar prekės ženklu 
pažymėtus gaminius pateikti į rinką.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su „pateikimo į rinką“ sąvoka, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad laikoma, jog asmeniniam naudojimui pagaminti produktai nepateikiami į rinką; taip 
pat vadovaujantis vadinamaisiais naujojo požiūrio principais pateikiamas aiškesnis 
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apibrėžimas.  

Pakeitimas 17
2 straipsnio 6 dalis

6. „Įgaliotasis atstovas“ – tai Bendrijoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis raštišką gamintojo įgaliojimą 
veikti jo vardu vykdant šioje direktyvoje 
numatytus įsipareigojimus.

6. „Importuotojas“ − tai fizinis arba 
juridinis asmuo, įsisteigęs Bendrijoje ir 
pirmą kartą savo veikloje pateikiantis į 
Bendrijos rinką trečiojoje šalyje 
pagamintus produktus. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma fejerverkų į ES rinką patenka iš Kinijos, o įgaliotieji atstovai 
gali būti be vargo keičiami, importuotojas turės prisiimti gamintojo atsakomybę ir užtikrinti, 
kad gaminiai atitinka pagrindinius saugos reikalavimus ir kad buvo taikyta atitikties 
įvertinimo procedūra siekiant užtikrinti, kad į rinką nepatektų suklastoti gaminiai.

Pakeitimas 18
2 straipsnio 8 dalis

8. „Specialių žinių turintis asmuo“ –
asmuo, turintis valstybės narės leidimą 
laikyti ir (arba) naudoti savo teritorijoje 4 
kategorijos fejerverkus ir (arba) kitus 2 
kategorijos pirotechnikos gaminius, 
apibrėžtus 3 straipsnyje.

8. „Specialių žinių turintis asmuo“ –
asmuo, turintis valstybės narės leidimą 
laikyti ir (arba) naudoti savo teritorijoje 4 
kategorijos fejerverkus, 2 kategorijos 
teatro pirotechnikos gaminius ir (arba) 
kitus 2 kategorijos pirotechnikos gaminius, 
apibrėžtus 3 straipsnyje.

(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimus.)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač į kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 19
3 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) Teatro pirotechnikos gaminiai
1 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
skirti naudoti scenoje ir keliantys nedidelį 
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pavojų;

2 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
skirti naudoti scenoje tik specialių žinių 
turintiems asmenims;

(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) pakeitimą.)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač į kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 1 dalies b punktas

b) Kiti pirotechnikos gaminiai b) Kiti pirotechnikos gaminiai

1 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
išskyrus fejerverkus, keliantys nedidelį 
pavojų;

1 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
išskyrus fejerverkus ir teatro pirotechnikos 
gaminius, keliantys nedidelį pavojų;

2 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
išskyrus fejerverkus, skirti laikyti ar 
naudoti tik specialių žinių turintiems 
asmenims.

2 kategorija: pirotechnikos gaminiai, 
išskyrus fejerverkus ir teatro pirotechnikos 
gaminius, skirti laikyti ar naudoti tik 
specialių žinių turintiems asmenims.

(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą.)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač į kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 21
4 straipsnio 2 dalis

2. Pirotechnikos gaminių gamintojai turi 
būti įsisteigę Bendrijoje arba turi paskirti 
įgaliotąjį atstovą.

2. Jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Bendrijoje, pirotechnikos gaminių 
importuotojas pagal šią direktyvą  
prisiima visus gamintojo įsipareigojimus.

Dėl įsipareigojimų, kuriuos vykdyti Dėl įsipareigojimų Bendrijos valdžios 
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pavesta atstovui, Bendrijos valdžios 
institucijos ir įstaigos gali kreiptis tiesiogiai 
į įgaliotąjį atstovą, o ne į gamintoją.

institucijos ir įstaigos gali kreiptis tiesiogiai 
į importuotoją.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma fejerverkų į ES rinką patenka iš Kinijos, o įgaliotieji atstovai 
gali būti be vargo keičiami, importuotojas turės prisiimti gamintojo atsakomybę ir užtikrinti, 
kad gaminiai atitinka pagrindinius saugos reikalavimus ir kad buvo taikyta atitikties į 
vertinimo procedūra siekiant užtikrinti, kad į rinką nepatektų suklastoti gaminiai.

Pakeitimas 22
5 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pirotechnikos 
gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva, 
būtų pateikiami į rinką tik tuomet, jei jie 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, yra 
pažymėti EC  ženklu ir atitinka visus 
reikalavimus, susijusius su atitikties 
įvertinimu.

Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pirotechnikos 
gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva, 
būtų pateikiami į rinką tik tuomet, jei jie 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, yra 
pažymėti CE ženklu ir atitinka visus 
reikalavimus, susijusius su atitikties 
įvertinimu.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas.

Pakeitimas 23
6 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais imtis 
priemonių, ribojančių 2 ir 3 kategorijų 
fejerverkų naudojimą ir pardavimą 
plačiajai visuomenei.

2. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
netrukdo valstybėms narėms visuomenės 
saugumo ar saugos sumetimais imtis 
priemonių, ribojančių 2 ir 3 kategorijų 
fejerverkų ir 1 kategorijos teatro 
pirotechnikos gaminių naudojimą ir 
pardavimą plačiajai visuomenei.
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(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 24
6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose rodyti 
pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka 
šios direktyvos nuostatų, jei matomas 
ženklas aiškiai rodo, kad gaminiai 
neatitinka reikalavimų ir nebus parduodami 
tol, kol gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs 
jo įgaliotasis atstovas neužtikrins jų 
atitikties reikalavimams. Tokių renginių 
metu, vadovaujantis valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustatytais 
reikalavimais, būtina imtis tinkamų 
priemonių žmonių saugumui užtikrinti.

3. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių 
prekybos mugėse, parodose ir reklamos 
tikslais rengiamuose pristatymuose rodyti 
pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka 
šios direktyvos nuostatų, jei matomas 
ženklas aiškiai rodo minėtos prekybos 
mugės, parodos ar pristatymo pavadinimą 
ir datą ir tai,  kad gaminiai neatitinka 
reikalavimų ir nebus parduodami tol, kol 
Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar 
importuotojas neužtikrins jų atitikties 
reikalavimams. Tokių renginių metu, 
vadovaujantis valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustatytais 
reikalavimais, būtina imtis tinkamų 
priemonių žmonių saugumui užtikrinti.

Pagrindimas

Pagal naujojo požiūrio principus, jei gaminiai rodomi prekybos mugėse, parodose ar 
pristatymuose, tai nereiškia, kad jie teikiami į rinką. Siekiant išvengti su šia direktyva 
nesuderintų gaminių patekimo į rinką, ant minimų gaminių turi būti nurodyta jų paskirtis. 
Šiuo pakeitimu taip pat norima pažymėti, kad importuotojas turės prisiimti gamintojo 
atsakomybę.

Pakeitimas 25
6 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių 
laisvam automobilinių pirotechnikos 
gaminių, kurie neatitinka šios direktyvos 
nuostatų, judėjimui ir naudojimui, jei tie 
gaminiai yra specialiai pagaminti 
moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai 

4. Valstybės narės nesudaro kliūčių 
laisvam pirotechnikos gaminių, kurie 
neatitinka šios direktyvos nuostatų, 
judėjimui ir naudojimui, jei tie gaminiai 
yra specialiai pagaminti moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir 
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ir bandymams, ir matomas ženklas aiškiai 
informuoja apie tokį neatitikimą ir apie tai, 
kad gaminiai nėra parduodami.

bandymams, ir matomas ženklas aiškiai 
informuoja apie tokį neatitikimą ir apie tai, 
kad gaminiai nėra parduodami.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atitinkamai suderinti tekstą atsižvelgiant į šioje direktyvoje 
reglamentuojamus gaminius.

Pakeitimas 26
7 straipsnio 1 dalies a punktas, 1 kategorija

1 kategorija: nuo 12 metų 1 kategorija: nuo 16 metų

Pagrindimas

Nors valstybėse narėse nėra pakankamai lyginamųjų duomenų apie su fejerverkais susijusius 
nelaimingus atsitikimus, vis dėlto daugumoje šių nelaimingų atsitikimų nukenčia jaunesni 
kaip 17 m. amžiaus vaikai; tokią išvadą leidžia daryti duomenys apie 2002–2004 m. 
Jungtinėje Karalystėje įvykusius nelaimingus atsitikimus, iš kurių 50 proc.  nukentėjusiųjų 
buvo jaunesni nei 17 m., o 30 proc. visų nukentėjusiųjų sudarė jaunesni nei 13 m. amžiaus 
vaikai. Todėl fejerverkai neturėtų būti parduodami jaunesniems nei 16 m. vaikams siekiant 
sumažinti su fejerverkais susijusius nelaimingus atsitikimus.

Pakeitimas 27
7 straipsnio 2 dalies b punktas, pavadinimas

Kiti pirotechnikos gaminiai Kiti pirotechnikos gaminiai ir teatro 
pirotechnikos gaminiai

(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 28
7 straipsnio 3 dalies b punktas



PR\610139LT.doc 19/31 PE 371.984v01-00

LT

(b) kitais 2 kategorijos pirotechnikos 
gaminiais

b) kitais 2 kategorijos pirotechnikos ir 
teatro pirotechnikos gaminiais.

(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 29
8 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB 
nustatyta tvarka, Komisija gali paprašyti 
Europos standartizacijos institucijų šios 
direktyvos įgyvendinimo tikslais parengti 
ar pakeisti Europos standartus.

1. Vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB 
nustatyta tvarka, Komisija gali paprašyti 
Europos standartizacijos institucijų šios 
direktyvos įgyvendinimo tikslais parengti 
ar pakeisti Europos ar tarptautinius 
standartus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su aukšto lygio darbo grupės CARS 21 
rekomendacijomis. Kadangi Europos automobilių pramonė parduoda savo gaminius visame 
pasaulyje, taikytini tarptautiniai ISO standartai siekiant užtikrinti konkurencingumą.

Pakeitimas 30
12 straipsnis, pavadinimas

Ženklinimas Gaminių (išskyrus automobilinius 
pirotechnikos gaminius) ženklinimas

(Žr. 12a straipsnio (naujo) pakeitimą).

Pagrindimas

Nederėtų pamiršti, kad automobiliniai pirotechnikos gaminiai paprastai parduodami ne 
tiesiogiai vartotojams, o specialistams (t. y. automobilių gamintojams ir jų įgaliotosioms 
dirbtuvėms). Taigi direktyvoje numatant ženklinimo nuostatas turi būti atsižvelgta į šį faktą, 
taip pat į kitus Bendrijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visų pirma į kartu su 
automobilinių pirotechnikos gaminių siuntiniais siunčiamus saugos duomenų lapus pagal 
Komisijos direktyvą 91/155/EEB, kuri apibrėžia ir nustato išsamias nuostatas dėl specifinės 
informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 
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88/379/EEB 10 straipsnį.

Pakeitimas 31
12 straipsnio 2 dalis

2. Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo 
ar įgalioto jo atstovo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir tipas, minimalūs amžiaus 
reikalavimai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, gaminio kategorija, naudojimo 
instrukcijos ir, jei reikia, saugus atstumas.
Etiketėje taip pat nurodoma gaminio 
sudėtyje esančios medžiagos ar medžiagų 
mišinio klasė (skyrius) (1.1–1.6) pagal 
JT/ADR klasifikavimo sistemą ar panaši 
informacija apie keliamą pavojų (masinio 
sprogimo pavojus, išsvaidymo pavojus, 
gaisro pavojus, sprogimo pavojus).

Pirotechnikos gaminio etiketėje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija: gamintojo 
ar importuotojo, gaminio pavadinimas ir 
tipas, minimalūs amžiaus reikalavimai, 
kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
gaminio kategorija, naudojimo instrukcijos, 
galiojimo laikas ir, jei reikia, saugus 
atstumas. Etiketėje taip pat nurodoma 
gaminio sudėtyje esančios medžiagos ar 
medžiagų mišinio klasė (skyrius) (1.1–1.6) 
pagal JT/ADR klasifikavimo sistemą ar 
panaši informacija apie keliamą pavojų 
(masinio sprogimo pavojus, išsvaidymo 
pavojus, gaisro pavojus, sprogimo 
pavojus).

Pagrindimas

Jei gamintojas nėra įsisteigęs Bendrijoje, svarbu, kad gaminio etiketėje būtų nurodytas 
importuotojo pavadinimas siekiant įvardyti atsakingą už prekės pateikimą į rinką asmenį ir 
tokiu būdu išvengti suklastotų gaminių atsiradimo rinkoje. Be to, taip pat svarbu nurodyti 
gaminio galiojimo laiką siekiant išvengti su fejerverkais susijusių nelaimingų atsitikimų.

Pakeitimas 32
12 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Ant teatro pirotechnikos gaminių 
nurodoma ši papildoma minimali 
informacija: 
1 kategorija: jei tinka: „naudoti tik lauke“ 
ir mažiausias saugus atstumas,
2 kategorija: „tik profesiniam 
naudojimui“ ir mažiausias saugus 
atstumas.
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(Žr. 2 straipsnio 3a dalies (naujos) ir 3 straipsnio 1 dalies aa punkto (naujo) pakeitimą)

Pagrindimas

Direktyvos projekte taip pat turi būti atsižvelgta ir į šiuos pirotechnikos gaminius bei jų 
specifiką, ypač kategorijų nustatymą tam, kad Europos standartizacijos komitetas (angl. 
CEN)  galėtų sukurti darniuosius standartus.

Pakeitimas 33
12 straipsnio 5 dalis

1 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 4 
kategorijos fejerverkams ir kitiems 2 
kategorijos pirotechnikos gaminiams, 
kuriuos gamintojas viešai eksponuoja.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši dalis yra nereikalinga, nes asmeniniam naudojimui skirti fejerverkai nelaikomi teiktinais į 
rinką ir neprivalo būti suderinti su šios direktyvos nuostatomis, įskaitant ir ženklinimo 
reikalavimus.

Pakeitimas 34
12a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
Automobilinių pirotechnikos gaminių 

ženklinimas
1. Ženklinant automobilinius 
pirotechnikos gaminius etiketėje turi būti 
nurodoma bent jau gamintojo ar 
importuotojo pavadinimas, gaminio 
pavadinimas ir rūšis.
2. Jei ant automobilinio pirotechnikos 
gaminio neužtenka vietos užrašyti 1 dalyje
nurodytos informacijos, ši informacija 
nurodoma ant gaminio pakuotės. 

Pagrindimas

Nederėtų pamiršti, kad automobiliniai pirotechnikos gaminiai paprastai parduodami ne 
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tiesiogiai vartotojams, o specialistams (t. y. automobilių gamintojams ir jų įgaliotosioms 
dirbtuvėms). Taigi direktyvoje numatant ženklinimo nuostatas turi būti atsižvelgta į šį faktą, 
taip pat į kitus Bendrijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visų pirma į kartu su 
automobilinių pirotechnikos gaminių siuntiniais siunčiamus saugos duomenų lapus pagal 
Komisijos direktyvą 91/155/EEB, kuri apibrėžia ir nustato išsamias nuostatas dėl specifinės 
informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 
88/379/EEB 10 straipsnį.

Pakeitimas 35
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a) Valstybės narės nuolat tikrina į jų 
teritoriją įvežamus pirotechnikos 
gaminius, taip pat jų laikymo ir gamybos 
patalpas.

Pagrindimas

Siekiant kontroliuoti į rinką teikiamus gaminius priežiūros institucijoms suteikiami 
įgaliojimai, kompetencija ir ištekliai reikalingi reguliariai tikrinti fejerverkų prekybos, 
gamybos ir laikymo vietas; rengti atsitiktinius ir vietos patikrinimus; imti gaminių pavyzdžius, 
juos tirti, taip pat reikalauti visos būtinos informacijos.

Pakeitimas 36
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės praneša Komisijai, 
kaip vykdoma jų rinkos priežiūros veikla.

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos ir Komisija turi teikti viena kitai paramą siekdamos 
užtikrinti tinkamą ir vienodą šios direktyvos taikymą.

Pakeitimas 37
15 straipsnis

1. Kai valstybė narė pagrįstai mano, kad 
pirotechnikos gaminys neatitinka šios 
direktyvos reikalavimų, vadovaudamasi 
13 straipsnio 3 ir 14 dalyse nurodyta 

1. Kai valstybė narė nepritaria pagal 13 ar 
14 straipsnius kitos valstybės narės 
priemonėms arba jei Komisija 
nusprendžia, kad šios priemonės 
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informavimo tvarka ji pateikia savo 
sprendimo priežastis ir svarbiausia 
nurodo neatitikimo priežastį:

prieštarauja Bendrijos teisės aktams, 
Komisija nedelsdama konsultuojasi su 
visomis susijusiomis šalimis, įvertina 
priemones ir nusprendžia, ar jos yra 
tinkamos, ar ne. Komisija praneša apie 
savo poziciją valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims.

(a) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų esminių 
reikalavimų nesilaikymas;
(b) netinkamas darniųjų standartų, 
nurodytų 8 straipsnio, taikymas;
(c) 8 straipsnyje nurodytų darniųjų 
standartų trūkumai.

Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
taikoma priemonė yra tinkama, valstybės 
narės imasi visų reikalingų veiksmų, kad 
nesaugus gaminys būtų pašalintas iš jų 
rinkų ir praneša apie tai Komisijai. 
Jei, Komisijos nuomone, valstybės narės 
taikoma priemonė nėra tinkama, ši 
valstybė narė jos toliau nebetaiko.

2. Komisija nedelsdama pradeda 
konsultuotis su suinteresuotomis šalimis.
Po šių konsultacijų Komisija nusprendžia, 
ar priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė, 
yra pateisinamos, ir nedelsdama praneša 
savo nuomonę valstybei narei, kuri ėmėsi 
iniciatyvos, kitoms valstybėms narėms ir 
gamintojui ar įgaliotam jo atstovui.
3. Tuo atveju, kai 1 dalyje minimų 
priemonių taikymo priežastis – darniųjų 
standartų trūkumai, Komisija kreipiasi į 
Direktyva 98/34/EEB įsteigtą komitetą, jei 
valstybė narė, kuri ėmė taikyti priemones, 
neketina jų atsisakyti, ir Komisija arba 
valstybė narė inicijuoja 8 straipsnyje 
numatytas procedūras.

3. Tuo atveju, kai 1 dalyje minimų 
priemonių taikymo priežastis – darniųjų 
standartų trūkumai, Komisija kreipiasi į 
Direktyva 98/34/EEB įsteigtą komitetą, jei 
valstybė narė, kuri ėmė taikyti priemones, 
neketina jų atsisakyti, ir Komisija arba 
valstybė narė inicijuoja 8 straipsnyje 
numatytas procedūras.

4. Jei pirotechnikos gaminys neatitinka 
reikalavimų ir yra pažymėtas CE ženklu, 
kompetentinga valstybė narė imasi 
atitinkamų priemonių prieš tuos, kas 
panaudojo ženklą, ir informuoja Komisiją.
Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms.

4. Jei pirotechnikos gaminys neatitinka 
reikalavimų ir yra pažymėtas CE ženklu, 
kompetentinga valstybė narė imasi 
atitinkamų priemonių prieš tuos, kas 
panaudojo ženklą, ir informuoja Komisiją.
Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms.
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5. Komisija užtikrina, kad valstybės narės 
būtų informuojamos apie šios tvarkos 
taikymo eigą ir rezultatus.

Pagrindimas

Esant nesutarimams, Komisija turėtų pateikti tik savo poziciją (nuomonę).  Toks požiūris, 
esant nesutarimams, leistų Komisijai veikti greitai dėl atitinkamos priemonės.

Pakeitimas 38
16 straipsnio 1 dalis

1. Kai pagal šią direktyvą imamasi 
priemonių

1. Kai pagal šią direktyvą imamasi 
priemonių

(a) uždrausti ar apriboti produkto pateikimą 
į rinką arba

(a) uždrausti ar apriboti produkto pateikimą 
į rinką arba

(b) pašalinti produktą iš rinkos, būtina 
tiksliai nurodyti priežastis, kurių pagrindu 
toks sprendimas priimtas. Apie tokias 
priemones nedelsiant pranešama 
suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu 
informuojama apie jai prieinamas teisių 
gynimo priemones pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir 
laiką, per kurį tomis priemonėmis galima 
pasinaudoti.

(b) pašalinti produktą iš rinkos,

būtina tiksliai nurodyti priežastis, kurių 
pagrindu toks sprendimas priimtas. Apie 
tokias priemones nedelsiant pranešama 
suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu 
informuojama apie jai prieinamas teisių 
gynimo priemones pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir 
laiką, per kurį tomis priemonėmis galima 
pasinaudoti.

Pagrindimas

Šiuo techniniu pakeitimu siekiama didesnio aiškumo, nes paskutinė dalis taikoma tiek a, tiek b 
punktui. 
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Pakeitimas 39
17 straipsnio 3a įtrauka (nauja)

- Duomenų bazės, skirtos registruoti su 
pirotechnikos gaminių naudojimu 
susijusius nelaimingus atsitikimus, 
kūrimas.

Pagrindimas

Siekiant įvertinti direktyvos veiksmingumą duomenys apie nelaimingus atsitikimus turi būti 
reguliariai lyginami. Komisijos poveikio vertinime nurodoma, kad Komisija ir toliau 
reikalaus iš valstybių narių teikti statistinius duomenis apie nelaimingus atsitikimus ir ragins 
tas valstybes nares, kurios dar nėra sukūrusios duomenų sistemos, skirtos registruoti su 
fejerverkais susijusius nelaimingus atsitikimus, jas sukurti priėmus šį pasiūlymą.

Pakeitimas 40
20 straipsnio 2 dalis

2. Tas nuostatas jos taiko fejerverkams iki 
[…]1 o kitiems pirotechnikos gaminiams –
iki […]

2. Tas nuostatas jos taiko 1, 2 ir 3 
kategorijos fejerverkams iki […]1 o 
kitiems pirotechnikos gaminiams, 4 
kategorijos fejerverkams ir teatro 
pirotechnikos gaminiams – iki […].

1 24 mėnesiai nuo šios direktyvos 
paskelbimo

1 3 metai nuo šios direktyvos paskelbimo

Pagrindimas

Papildomas laikas, skirtas įgyvendinti  su fejerverkais susijusias nuostatas, leis gamintojams 
ir importuotojams naudotis visomis teisėmis, kurias jie įgijo pagal savo valstybės galiojančius  
įstatymus iki šios direktyvos įsigaliojimo. Šie pereinamieji laikotarpiai kartu garantuoja, kad 
bus greitai įgyvendinama direktyva siekiant veiksmingiau apsaugoti vartotojų sveikatą ir 
saugumą. Be to, šis papildomas laikas yra reikalingas priimti suderintus standartus.  Taigi 
atskiriami 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkai, kuriems taikomi standartai turės būti tik peržiūrėti 
ir 4 kategorijos fejerverkai bei kiti pirotechnikos gaminiai ir teatro pirotechnika, kuriems 
taikomų standartų šiuo metu dar nėra sukurta.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Direktyvos projektas ir pagrindiniai rūpimi klausimai

Šio pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – nustatyti taisykles fejerverkų rinkai ir transporto 
priemonių saugos įrangai, kurioje naudojamos pirotechnikos technologijos. Taigi pasiūlymo 
tikslai iš esmės yra užtikrinti laisvą pirotechnikos gaminių judėjimą ES, užtikrinti vartotojų ir 
profesionalų saugumą, padėti sumažinti rimtų nelaimingų atsitikimų skaičių ir suderinti 
saugos taisykles visose valstybėse narėse. 

Pirotechnikos įrangos transporto priemonių saugumui rinką sudaro 5,5 milijardai eurų, o 
fejerverkų rinką – 1,4 milijardo eurų. Pagal 2004 m. duomenis 96 proc. esančių rinkoje 
fejerverkų yra importuojamai iš Kinijos. 

Galutiniame direktyvos variante turėtų būti pateikti aiškesni „pirotechnikos gaminių“, 
„gamintojo“ ir „specialių žinių turinčio asmens“ apibrėžimai (2 straipsnis).

Fejerverkų rinkai būdingos problemos, susijusios su importuojamų gaminių kokybe, jų saugiu 
naudojimu, jų gaminimo sąlygomis ir skirtingų gaminio kategorijų standartizacija ir 
specifikacija. Yra nemažai ginčytinų klausimų: minimalus amžius naudoti šiuos gaminius, 
kiekvienos valstybės narės laisvė nustatyti savas taisykles, specifiniai reklamavimo būdai, 
priklausantys nuo kultūrinių ar religinių tradicijų, taip pat klausimas, kokie bandymai turi būti 
atlikti su gaminiais, kad būtų užtikrinta kokybė ir saugumas. 

Ekonomiškai svarbesnėje saugos įrangos, skirtos transporto priemonių pramonei, 
naudojančiai pirotechnikos technologiją, rinkoje problemos yra kitokios – kita ir didesnio 
aiškumo bei geresnio apibrėžimo būtinybė. Bet kuriuo atveju net ir transporto priemonių 
saugos įrangos sertifikavimo procedūra reikštų žingsnį pirmyn, o nustatytas konkretus 
ženklinimas būtų patobulinimas, palengvinsiantis sukurti Sąjungoje tikrą vidaus rinką. 

Pateikti pakeitimai, nors ir ne nuodugnūs, turėtų ištaisyti ar patobulinti pagrindinius taisytinus 
aspektus. Pasirodo, kad norima aiškiai įtraukti į pirotechnikos gaminius ne tik fejerverkus, bet 
ir pirotechnikos gaminius, naudojamus teatruose ir naudojamus oro pagalvėms, saugos
diržams ir kitai transporto priemonių saugos įrangai. 

Problemų kilo, kai į apibrėžimą „pateikimas į rinką“ nepavyko įtraukti fejerverkų, naudojamų 
asmeniniais tikslais, kad būtų patenkinti konkretūs tam tikrų šalių ar regionų reikalavimai. 
Taip pat buvo svarbu užtikrinti, kad automobilinių pirotechnikos gaminių ženklinimas apimtų 
ir tuos atvejus, kai gaminiai yra parduodami profesionalams. Dėl tos pačios priežasties buvo 
nuspręsta, kad reikia pateikti aiškesnį „pirotechnikos gaminio“ apibrėžimą, ir tai matyti 
daugelyje pakeitimų. Pirotechnikos gaminių, naudojamų teatre, apibrėžimas apima visus 
gaminius, sukurtus ir gaminamus pramogoms ir scenai. 

Taip pat paaiškėjo, kad reikia papildyti „automobilinių pirotechnikos gaminių“ apibrėžimą 
įtraukiant transporto priemonių saugos įrangos dalis, kurių sudėtyje yra pirotechnikos 
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medžiagų, ženklinant reikia nurodyti pirotechnikos gaminių galiojimo laiką, apibrėžti 
pirotechnikos gaminių gamintojo ir importuotojo sąvokas ir pateikti pakeitimus, susijusius su 
reguliariu pirotechnikos gaminių tikrinimu ir saugojimu. Labai svarbu užtikrinti galimus 
aukščiausius saugumo standartus pirotechnikos gaminiams gamybos, saugojimo ir galutinio 
vartojimo stadijose. 

Taip pat svarbu suprasti, kad egzistuoja naujasis požiūris į derinimą. 

2. Naujasis požiūris į derinimą

Jūsų pranešėjas nori pabrėžti, kad vidaus rinka prekėms nebūtų buvusi sukurta be naujai 
priimtos naujojo požiūrio į derinimą reguliavimo priemonės, kuri nustato tik bendrus esminius 
reikalavimus, neleisdama keisti tik esminių dalykų ir suteikdama verslui ir pramonei galimybę 
nuspręsti, kaip vykdyti viešuosius įsipareigojimus. 

Ši nauja reguliavimo priemonė ir strategija buvo numatyta 1985 m. Tarybos rezoliucijoje dėl 
naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus, kuri nustatė šiuos principus: 

- teisės aktų suderinimas reiškia esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti į Bendrijos rinką 
įvedamos prekės, jeigu šalys ketina turėti naudos iš laisvo prekių judėjimo Bendrijoje; 
- techninės gaminių, atitinkančių esminius direktyvose numatytus reikalavimus, specifikacijos 
yra pateiktos suderintais standartais, kurie yra patvirtinti privačių Europos standarto 
organizacijų;
- suderintų ar kitų standartų taikymas vis dar lieka neprivalomas, o gamintojas gali visada 
taikyti kitas technines specifikacijas, kad atitiktų reikalavimus;
- suderinti standartai, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame leidinyje, yra perkeliami į 
nacionalinius standartus; šis perkėlimas reiškia, kad svarstomi Europos standartai turi būti 
prieinami kaip ir nacionaliniai standartai ir kad visi prieštaraujantys nacionaliniai standartai 
turi būti panaikinti per nustatytą laiką; 
- dėl gaminių, pagamintų pagal nacionalinį standartą, kuris perkelia suderintą standartą, 
gaunama naudos dėl atitikties su atitinkamais esminiais galiojančios naujojo požiūrio 
direktyvos reikalavimais prielaidos;
- į rinką gali būti įvedami tik esminius reikalavimus atitinkantys gaminiai;
- apsaugos sąlygos procedūra yra būtina, kad būtų galimybė užginčyti gaminio atitiktį ar 
suderintų standartų klaidas ar trūkumus.

Dabartinis pasiūlymas direktyvai dėl pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką yra visiškai 
pagrįstas ir jame vadovaujamasi minėtais naujo požiūrio principais. Todėl ši direktyva 
bendrais bruožais numato sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti pirotechnikos 
gaminiai. 

Be to, dabartinis direktyvos projektas atitinka Direktyvą Nr. 93/15/EEB dėl civiliniam 
naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo. Nors į 
šią direktyvą neįtraukiami pirotechnikos gaminiai, vienoje iš jos konstatuojamųjų dalių 
teigiama, kad yra planuojami papildomi teisės aktai dėl pirotechnikos gaminių.
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3. Išvada

Jūsų pranešėjo nuomone, derinimas pagal naują požiūrį yra būtinas, kad pirotechnikos 
gaminiai patektų į rinką, nes valstybės narės turi su tuo susijusių pagrįstų sveikatos ir 
saugumo interesų, kurie, siekiant apsaugoti vartotojus, gali sutrukdyti prekybą Bendrijos 
viduje. Tačiau ši suderinta priemonė nėra tiek detali, kad užkirstų kelią griežtesnėms 
nacionalinėms normoms, kai kalbama apie minimalų amžių, reklamą ir tam tikrų kategorijų 
fejerverkų naudojimą.

Apskritai tikimasi, kad ši direktyva po gausių debatų pateiks reguliavimo standartus dviem 
minėtiems sektoriams. Surengtas viešasis klausymas nemažai prie to prisidėjo, o poveikio 
įvertinimo analizė bus ne mažiau svarbi.  
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PRIEDAS. ABRIBOJIMAI PARDUOTI FEJERVERKUS VARTOTOJAMS, 
ATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ IR METŲ LAIKĄ, KAI JIE GALI BŪTI PARDUODAMI IR 

NAUDOJAMI1

Valstybė narė Minimalus amžiaus apribojimas Metų laiko apribojimas

Austrija I kategorija (nedideli ir žaisliniai 
fejerverkai) − neribojama.
II kategorija − galima parduoti 
asmenims nuo 18 metų.
III kategorija (didesni fejerverkai) −
būtinas specialus leidimas.
IV kategorija − profesionaliems 
naudotojams.

Neribojama.

Belgija Nuo 16 metų, išskyrus tam tikrus 
specialius gaminius.

Neribojama.

Kipras Bendra taisyklė − draudžiama 
parduoti vartotojams.
Priklauso nuo sprogstamųjų medžiagų 
inspektoriaus nuomonės. Vartotojams 
gali būti parduodamos tik mažos 
bengališkosios ugnelės, papliauškos ir 
kapsulės su sprogstamąja medžiaga.

/

Čekijos 

Respublika
I klasė − neribojama.
II klasė − nuo 18 metų.
III ir IV klasės − nuo 18 metų.

Neribojama.

Danija I kategorija − nuo 15 metų.
II kategorija − nuo 18 metų.

Neribojama.

Estija Bendra taisyklė − nuo 18 metų, tačiau 
I skyriaus gaminiai gali būti parduodami 
ir jaunesnio amžiaus asmenims.

Draudžiama parduoti ir 
naudoti fejerverkus 
laikotarpiu nuo sausio 
11 d. iki gruodžio 30 d.

Suomija Nuo 12 metų − mažiausiai pavojingi 
fejerverkai.
Dauguma fejerverkų − nuo 18 metų.

Draudžiama parduoti 
gruodžio 1−26 d.  

  
1 Šaltinis: Europos Komisijos konsultacinis dokumentas „Pagrindinė informacija dėl valstybių narių teisės aktų 
dėl fejerverkų“, įtrauktas į 2005 m. kovo mėn. Airijos Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamento 
konsultacinį dokumentą „Su fejerverkais susijusios politikos apžvalga“.
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Prancūzija I klasė − nuo 8 metų.
II ir III klasės − nuo 18 metų.
IV klasė − profesionalams, nuo 18 
metų.

Neribojama.

Vokietija I klasė − rekomenduotina nuo 12 
metų.
II klasė − nuo 18 metų.
III klasė − nuo 18 m. turint leidimą.
IV klasė − profesionalams.

II klasės gaminiai gali būti 
naudojami tik laikotarpiu 
nuo gruodžio 31 d. iki 
sausio 1 d.

Graikija Bendra taisyklė − draudžiama 
parduoti vartotojams. Norint įsigyti, 
gabenti ir naudoti būtinas specialus 
leidimas.

Negalima naudoti per 
Velykas.

Vengrija Visiškai draudžiama parduoti 
vartotojams. /

Airija Bendra taisyklė − draudžiama 
parduoti vartotojams. Importuoti gali 
tik profesionalai.

/

Italija / /

Latvija I ir II klasės − nuo 16 metų. Neribojama.

Lietuva Nuo 18 metų. Draudžiama parduoti nuo 
sausio 20 d. iki sausio 
12 d., išskyrus specialistus.

Liuksemburgas I klasė − neribojama.
II ir III klasės − nuo 18 metų.

Neribojama.

Malta / /

Olandija / /

Lenkija / /

Portugalija Nuo 18 metų. Neribojama.

Slovakija / /

Slovėnija / /

Ispanija I klasė − nuo 8 metų.
II klasė − nuo 14 metų.
III klasė − nuo 18 metų.
IV klasė − tik profesionalams.

Neribojama.

Švedija Nuo 18 metų (nedidelis gaminių kiekis). /

Jungtinė I, II ir III kategorijos − nuo 18 metų. Neribojama.
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Karalystė IV kategorija − tik profesionalams.

Bulgarija I kategorija − neribojama.
II kategorija − nuo 18 metų.
III ir IV kategorijos − tik 
profesionalams.

Neribojama.

Rumunija Nuo 18 metų. Galima parduoti tik 
laikotarpiu nuo gruodžio 
27 d. iki gruodžio 31 d. ir 
naudoti laikotarpiu nuo 
gruodžio 31 d. iki sausio 
1 d.


