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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0457)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0312/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Pyrotechnische artikelen zijn onder 
meer vuurwerk, pyrotechnische artikelen 
voor theatergebruik, en pyrotechnische 
artikelen voor technische doeleinden, 
zoals gasontwikkelaars in airbags of in 
gordelspanners enz.

Motivering

Geeft een niet-uitputtende lijst voorbeelden van producten die onder de richtlijn vallen, om een 
beter idee te geven van de werkingssfeer ervan. 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een product in de 
Gemeenschap invoert neemt alle 
verplichtingen over van de fabrikant om 
te voorkomen dat namaakproducten in de 
handel worden gebracht.

Motivering

Aangezien het vuurwerk op de EU-markt voor het merendeel uit China wordt ingevoerd en 
gemachtigde vertegenwoordigers gemakkelijk zijn te vervangen, moet de importeur de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant overnemen ter verzekering, dat het product voldoet aan 
de fundamentele veiligheidsvereisten en dat de juiste conformiteitsbeoordeling heeft 
plaatsgevonden om te voorkomen dat namaakproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 3
Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter) Een pyrotechnisch product moet 
aan de richtlijn beantwoorden wanneer 
het voor het eerst op de 
gemeenschappelijke markt wordt 
gebracht. Voor eigen gebruik vervaardigd 
vuurwerk wordt evenwel niet geacht in de 
handel te worden gebracht in de zin van 
resolutie van de Raad van 7 mei 1985 
betreffende een nieuwe aanpak op het 
gebied van de technische harmonisatie en 
normalisatie1.
____________
1 PB C 136 van 4.6.1985, blz. 1.

Motivering

Voor eigen gebruik vervaardigde producten worden over het algemeen niet geacht in de handel 
te worden gebracht in de zin van de nieuwe-aanpakrichtlijnen, en daarom hoeven zulke 
producten niet aan de richtlijn te beantwoorden.

Amendement 4
Overweging 6

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 
veilig gebruik bevat teneinde de 

(6) Gezien de inherente gevaren van het 
gebruik van pyrotechnische artikelen is het 
wenselijk leeftijdsgrenzen voor de verkoop 
aan consumenten en het gebruik ervan vast 
te stellen en ervoor te zorgen dat het etiket 
voldoende en passende informatie over 
veilig gebruik bevat teneinde de 
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gezondheid en de veiligheid van de mens 
en het milieu te beschermen. Sommige 
pyrotechnische artikelen mogen uitsluitend 
beschikbaar zijn voor erkende specialisten 
die over de nodige kennis, vaardigheden en 
ervaring beschikken. 

gezondheid en de veiligheid van de mens 
en het milieu te beschermen. Sommige 
pyrotechnische artikelen mogen uitsluitend 
beschikbaar zijn voor erkende specialisten 
die over de nodige kennis, vaardigheden en 
ervaring beschikken. Waar het gaat om 
pyrotechnische artikelen voor 
motorvoertuigen moet bij de 
etiketteringsvoorschriften rekening 
worden gehouden met huidige praktijken 
en met het feit dat de toeleveringsindustrie
deze producten aan professionele 
gebruikers verkoopt.

Motivering

Bedacht moet worden dat pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen in het algemeen niet 
direct aan de consument maar aan professionele gebruikers worden verkocht (de 
motorvoertuigenproducenten en hun erkende dealers). In de etiketteringsvoorschriften van deze 
richtlijn moet hiermee en met andere voorschriften uit andere gemeenschapsregelgeving, met 
name het veiligheidsinformatieblad bedoeld in richtlijn 91/155/EEG van de Commissie 
houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor 
specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 
88/379/EEG, dat de geleverde  partijen pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen 
vergezelt.

Amendement 5
Overweging 12

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees 
Normalisatie-instituut voor 
telecommunicatie (ETSI). Deze 
organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, 
die ze opstellen overeenkomstig de 
algemene richtsnoeren voor de 
samenwerking tussen henzelf en de 
Commissieen overeenkomstig de 
procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften.

(12) Europese geharmoniseerde normen 
worden opgesteld, goedgekeurd en 
gewijzigd door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(CENELEC) en het Europees 
Normalisatie-instituut voor 
telecommunicatie (ETSI). Deze 
organisaties zijn bevoegd om 
geharmoniseerde normen vast te stellen, 
die ze opstellen overeenkomstig de 
algemene richtsnoeren voor de 
samenwerking tussen henzelf en de 
Commissie en overeenkomstig de 
procedure die is vastgelegd in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften. Waar 
het gaat om pyrotechnische artikelen voor 
motorvoertuigen zijn de internationale 
ISO-normen te prefereren boven 



PE 371.984v01-00 8/28 PR\610139NL.doc

NL

Europese normen, gezien het 
internationale karakter van de Europese 
autotoeleveringsindustrie.

Motivering

Brengt de tekst in overeenstemming met de aanbevelingen van de werkgroep CARS 21. Omdat de 
Europese autotoeleveringsindustrie haar producten over de gehele wereld verkoopt, zijn ISO-
normen te prefereren met het oog op behoud van de concurrentiekracht .

Amendement 6
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) Volgens de nieuwe aanpak op het 
gebied van de technische harmonisatie en 
normalisatie worden pyrotechnische 
artikelen die in overeenstemming met 
geharmoniseerde normen zijn 
vervaardigd, vermoed te beantwoorden 
aan de fundamentele 
veiligheidsvoorschriften van deze 
richtlijn. Bovendien blijft de toepassing 
van geharmoniseerde of andere normen 
facultatief en kan de fabrikant of 
importeur andere technische specificaties 
gebruiken om aan de voorschriften te 
voldoen.

Motivering

Met het oog op meer rechtszekerheid en duidelijkheid omtrent de beginselen van de nieuwe 
aanpak waarop deze ontwerprichtlijn is gebaseerd.

Amendement 7
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Groepen van pyrotechnische 
artikelen zoals gelijksoortige artikelen van 
verschillende kleur, moeten door de 
aangemelde instanties worden beoordeeld 
als productfamilies indien die artikelen in 
voldoende mate overeenkomen. 

Motivering

Om de kosten voor fabrikanten en importeurs van vuurwerk te verminderen, hoeft niet elk 
afzonderlijk artikel te worden getest. Zoals de Commissie in haar effectbeoordeling aangeeft, 
zijn de verschillen vaak slechts gering, zodat er reden is het vuurwerk in groepen in te delen 
naar afmeting en werkingseigenschappen. Deze benadering wordt thans door aangemelde 
instanties gevolgd bij het testen van explosieven.
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Amendement 8
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Volgens de nieuwe aanpak op het
gebied van de technische harmonisatie en 
normalisatie is een vrijwaringsclausule 
nodig om de conformiteit van een 
pyrotechnisch artikel te kunnen 
aanvechten dan wel gebreken en 
tekortkomingen van geharmoniseerde 
normen te kunnen tegenwerpen. De 
lidstaten zijn dienovereenkomstig 
verplicht alle passende maatregelen te 
nemen om het in de handel brengen van 
producten met het CE-merk te verbieden 
of te beperken, of zulke producten van de 
markt te halen, als die producten bij 
gebruik waarvoor zij zijn bestemd gevaar 
opleveren voor gezondheid en veiligheid 
van de consument.

Motivering

Met het oog op meer rechtszekerheid en duidelijkheid omtrent de beginselen van de Nieuwe 
Aanpak waarop deze ontwerprichtlijn is gebaseerd. Zo bevatten de nieuwe-aanpakrichtlijnen een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten verplicht het in de handel brengen van gevaarlijke of niet-
conforme producten te verbieden of te beperken, of zulke producten van de markt te halen.

Amendement 9
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) Het is in het belang van de 
fabrikant en de importeur om veilige 
producten te leveren ter vermijding van
kosten wegens aansprakelijkheid voor 
gebrekkige producten die schade 
toebrengen aan personen en particuliere 
eigendommen. In dit opzicht wordt deze 
richtlijn aangevuld door Richtlijn 
85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken1, omdat die richtlijn een 
risicoaansprakelijkheid kent voor 
fabrikanten en importeurs en de 
consument een afdoende 
beschermingsniveau biedt.
Voorts bepaalt deze richtlijn dat 
aangemelde instanties afdoende verzekerd 
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moeten zijn in verband met hun 
beroepsactiviteiten, tenzij hun 
aansprakelijkheid volgens nationaal recht 
door de staat wordt gedragen, of de 
lidstaat zelf rechtstreeks verantwoordelijk 
is voor de proeven.
____________
1 PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29. Richtlijn zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG (PB L 141 van
4.6.1999, blz. 20).

Motivering

Voor meer rechtszekerheid en samenhang met andere gemeenschapswetgeving. Zo is de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn van toepassing op alle producten die onder de nieuwe-
aanpakrichtlijnen vallen. Deze ontwerprichtlijn en de productaansprakelijkheidsrichtlijn vullen 
elkaar dus aan met het oog op een afdoende beschermingsniveau.

Amendement 10
Overweging 17

(17) Er moet in een overgangsperiode 
worden voorzien zodat nationale 
wetgeving op specifieke gebieden 
geleidelijk kan worden aangepast.

(17) Er moet in een overgangsperiode 
worden voorzien zodat nationale 
wetgeving op specifieke gebieden 
geleidelijk kan worden aangepast.
Fabrikanten en importeurs moeten dus de 
tijd krijgen voor de uitoefening van 
eventuele rechten uit hoofde van voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
geldende nationale bepalingen, 
bijvoorbeeld om hun voorraden van 
vervaardigde producten te kunnen 
verkopen. Voorts moet de bij deze richtlijn 
vastgestelde specifieke overgangsperiode 
extra tijd laten voor de vaststelling van 
geharmoniseerde normen en zorgen voor 
een spoedige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn om de bescherming van de 
consument te versterken. 

Motivering

Deze extra tijd voor de tenuitvoerlegging van de vuurwerkvoorschriften geeft fabrikanten en 
importeurs de gelegenheid van eventuele rechten gebruik te maken die zij aan de nationale 
regelgeving van voor deze richtlijn ontlenen. Tegelijkertijd garandeert deze overgangsperiode 
een snelle tenuitvoerlegging van deze richtlijn met het oog op een betere bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de consument.

Amendement 11
Artikel 1, lid 4, streepje 3
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– pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik in luchtvaartuigen;

– pyrotechnische artikelen bestemd voor 
gebruik in de ruimtevaartindustrie;

Motivering

Pyrotechnische artikelen bestemd voor gebruik in lucht- en ruimtevaartuigen hoeven niet onder 
deze richtlijn te vallen omdat de industrie zeer hoge interne veiligheidsnormen hanteert en 
vaststelling van geharmoniseerde normen voor deze producten dus niet nodig is.

Amendement 12
Artikel 2, definitie 1

1. "pyrotechnisch artikel": elk artikel dat 
stoffen of een mengsel van stoffen bevat 
die tot doel hebben warmte, licht, geluid, 
gas of rook dan wel een combinatie van 
dergelijke verschijnselen te produceren 
door middel van zichzelf onderhoudende 
exoderme chemische reacties, zowel ter 
vermaak als voor andere doeleinden;

1. "pyrotechnisch artikel": elk artikel dat 
stoffen of een mengsel van stoffen bevat 
die tot doel hebben warmte, licht, geluid, 
gas of rook dan wel een combinatie van 
dergelijke verschijnselen te produceren 
door middel van zichzelf onderhoudende 
exoderme chemische reacties;

Motivering

Hiermee wordt de tekst in overeenstemming gebracht met de VN-aanbevelingen voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen.

Amendement 13
Artikel 2, definitie 2

2. "in de handel brengen": het voor de 
eerste keer in de handel van de 
Gemeenschap beschikbaar stellen, al dan 
niet tegen betaling, van een afzonderlijk 
eindproduct, met het oog op distributie 
en/of gebruik ervan;

2. "in de handel brengen": het voor de 
eerste keer in de handel van de 
Gemeenschap beschikbaar stellen, al dan 
niet tegen betaling, van een afzonderlijk 
eindproduct, met het oog op distributie 
en/of gebruik ervan. Voor eigen gebruik 
vervaardigde producten worden niet 
geacht in de handel te worden gebracht;

Motivering

Betere afstemming van definitie van "in de handel brengen" op alle producten die onder richtlijn 
vallen, met name producten voor de autoindustrie die eigenlijk in de handel worden gebracht om 
in andere voertuigsystemen (airbagmodules, stoelen enz.) te worden ingebouwd en vervolgens 
voor "eindgebruik"te worden aangeboden in voertuigen ter bescherming van inzittenden. Voorts 
is het goed te verduidelijken dat voor eigen gebruik vervaardigde producten volgens de nieuwe-
aanpakrichtlijnen in het algemeen niet worden geacht in de handel te worden gebracht, en deze 
producten daarom niet aan deze richtlijn hoeven te voldoen. 

Amendement 14
Artikel 2, definitie 3 bis (nieuw)
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3 bis. 'Pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik' : pyrotechnische 
producten die bestemd zijn voor 
podiumgebruik en die elektrisch of 
elektronisch worden ontstoken. 

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen. 

Amendement 15
Artikel 2, definitie 4

4. "pyrotechnisch artikel voor 
motorvoertuigen": een artikel dat 
pyrotechnische stoffen bevat waarmee 
veiligheids- of andere voorzieningen in 
motorvoertuigen worden geactiveerd;

4. "pyrotechnisch artikel voor 
motorvoertuigen": een onderdeel van een 
veiligheidsvoorziening in een 
motorvoertuig dat pyrotechnische stoffen 
bevat en waarmee veiligheids- of andere 
voorzieningen in voertuigen worden 
geactiveerd;

Motivering

Voor grotere duidelijkheid omtrent de producten die onder de richtlijn vallen. De reden voor 
schrapping van het woord "motor" is dat deze artikelen ook in andere dan motorvoertuigen 
kunnen worden gebruikt. 

Amendement 16
Artikel 2, definitie 5

5. "fabrikant": de natuurlijke of 
rechtspersoon die een onder deze richtlijn 
vallend product ontwerpt en/of fabriceert 
of laat ontwerpen en/of fabriceren met de 
bedoeling het in de handel te brengen of 
voor eigen professionele of 
privédoeleinden te gebruiken, onder zijn 
eigen naam of handelsmerk, of een onder 
deze richtlijn vallend product onder zijn 
naam of handelsmerk in de handel 
brengt;

5. "fabrikant": de natuurlijke of 
rechtspersoon die een onder deze richtlijn 
vallend product ontwerpt en/of fabriceert 
of laat ontwerpen en/of fabriceren met de 
bedoeling het in de handel te brengen 
onder zijn eigen naam of handelsmerk;

Motivering

Brengt de tekst in overeenstemming met de definitie van "in de handel brengen", waa met name 
voor eigen gebruik vervaardigde producten buiten vallen, en levert een duidelijker definitie op 
met het oog op de beginselen van de Nieuwe Aanpak.

Amendement 17
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Artikel 2, definitie 6

6. "gemachtigde vertegenwoordiger": elke 
in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon die een schriftelijk 
mandaat van de fabrikant heeft 
ontvangen om namens hem op te treden 
wat de verantwoordelijkheden van de 
fabrikant krachtens deze richtlijn betreft;

6. "importeur": elke in de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
in de uitoefening van zijn bedrijf een 
product uit een derde land voor het eerst 
op de gemeenschappelijke markt brengt;

Motivering

Aangezien het vuurwerk op de EU-markt voor het merendeel uit China wordt ingevoerd en 
gemachtigde vertegenwoordigers gemakkelijk kunnen worden vervangen, moet de importeur de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant overnemen ter verzekering, dat het product voldoet aan 
de fundamentele veiligheidsvereisten en dat de juiste conformiteitsbeoordeling heeft 
plaatsgevonden om te voorkomen dat namaakproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 18
Artikel 2, definitie 8

8. "persoon met specialistische kennis": 
een persoon die van de lidstaten 
toestemming heeft gekregen om op hun 
grondgebied vuurwerk van categorie 4 
en/of andere pyrotechnische artikelen van 
categorie 2 zoals gedefinieerd in artikel 3 
te bezitten en/of te gebruiken.

8. "persoon met specialistische kennis": 
een persoon die van de lidstaten 
toestemming heeft gekregen om op hun 
grondgebied vuurwerk van categorie 4, 
pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik van categorie 2 en/of 
andere pyrotechnische artikelen van 
categorie 2 zoals gedefinieerd in artikel 3 
te bezitten en/of te gebruiken.

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 19
Artikel 3, lid 1, letter a) bis (nieuw)

a bis) Pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik 
Categorie 1: pyrotechnische artikelen 
voor gebruik op podium met gering risico;
Categorie 2: pyrotechnische artikelen 
voor gebruik op podium die bedoeld zijn 
om alleen door personen met 
specialistische kennis te worden 
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gehanteerd of gebruikt.

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 20
Artikel 3, lid 1, letter b)

b) andere pyrotechnische artikelen b) andere pyrotechnische artikelen

Categorie 1: andere pyrotechnische 
artikelen dan vuurwerk die weinig gevaar 
opleveren;

Categorie 1: andere pyrotechnische 
artikelen dan vuurwerk en pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik die weinig 
gevaar opleveren;

Categorie 2: andere pyrotechnische 
artikelen dan vuurwerk die bedoeld zijn om 
alleen door personen met specialistische 
kennis te worden gehanteerd of gebruikt.

Categorie 2: andere pyrotechnische 
artikelen dan vuurwerk en pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik die bedoeld 
zijn om alleen door personen met 
specialistische kennis te worden 
gehanteerd of gebruikt.

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 21
Artikel 4, lid 2

2. Fabrikanten van pyrotechnische 
artikelen zijn in de Gemeenschap 
gevestigd of stellen een gemachtigde 
vertegenwoordiger aan. 
De gemachtigde vertegenwoordiger kan in 
de plaats van de fabrikant door 
autoriteiten en instanties in de 
Gemeenschap worden aangesproken over 
de verplichtingen waarmee de 
vertegenwoordiger is belast.

2. Wanneer de fabrikant niet in de 
Gemeenschap is gevestigd, neemt de 
importeur van de pyrotechnische artikelen 
alle verplichtingen van de fabrikant uit 
hoofde van deze richtlijn over. 
De importeur kan door autoriteiten en 
instanties in de Gemeenschap worden 
aangesproken over die verplichtingen. 
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Motivering

Aangezien het vuurwerk op de EU-markt voor het merendeel uit China wordt ingevoerd en 
gemachtigde vertegenwoordigers gemakkelijk kunnen worden vervangen, moet de importeur de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant overnemen ter verzekering, dat het product voldoet aan 
de fundamentele veiligheidsvereisten en dat de juiste conformiteitsbeoordeling heeft 
plaatsgevonden om te voorkomen dat namaakproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 22
Artikel 5, alinea 1

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder deze 
richtlijn vallende pyrotechnische artikelen 
uitsluitend in de handel worden gebracht 
indien ze aan de verplichtingen van deze 
richtlijn voldoen, voorzien zijn van de CE-
markering en aan de verplichtingen van de 
overeenstemmingsbeoordeling voldoen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Motivering

Technisch amendement, niet van toepassing op NL tekst.

Amendement 23
Artikel 6, lid 2

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat omwille van de 
openbare orde of veiligheid maatregelen 
neemt om het gebruik en/of de verkoop aan 
het grote publiek van vuurwerk van de 
categorieën 2 en 3 te beperken.

2. De bepalingen van deze richtlijn beletten 
niet dat een lidstaat omwille van de 
openbare orde of veiligheid maatregelen 
neemt om het gebruik en/of de verkoop aan 
het grote publiek van vuurwerk van de 
categorieën 2 en 3 en pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik van 
categorie 1 te beperken.

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 24
Artikel 6, lid 3

De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 

De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die niet met de 
bepalingen van deze richtlijn in 



PE 371.984v01-00 16/28 PR\610139NL.doc

NL

overeenstemming zijn op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties voor 
marktingdoeleinden worden getoond, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken 
duidelijk aangeeft dat ze niet in 
overeenstemming zijn en niet verkocht 
mogen worden tot ze door de fabrikant of 
door zijn gemachtigde vertegenwoordiger
in de Gemeenschap in overeenstemming 
zijn gebracht. Tijdens dergelijke 
evenementen worden passende 
veiligheidsmaatregelen genomen
overeenkomstig de door de bevoegde 
autoriteit van de desbetreffende lidstaat 
vastgestelde voorschriften om de veiligheid 
van personen te waarborgen. 

overeenstemming zijn op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties voor 
marktingdoeleinden worden getoond, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken 
duidelijk de naam en de datum van de 
handelsbeurs, tentoonstelling of 
demonstratie vermeldt en aangeeft dat ze 
niet in overeenstemming zijn en niet 
verkocht mogen worden tot ze door de 
fabrikant in de Gemeenschap of de 
importeur in overeenstemming zijn 
gebracht. Tijdens dergelijke evenementen 
worden passende veiligheidsmaatregelen 
genomen overeenkomstig de door de 
bevoegde autoriteit van de desbetreffende 
lidstaat vastgestelde voorschriften om de 
veiligheid van personen te waarborgen. 

Motivering

Overeenkomstig de beginselen van de nieuwe aanpak, wordt een product niet geacht in de 
handel te worden gebracht wanneer het wordt getoond op handelsbeurzen, tentoonstellingen en 
demonstraties. Om te voorkomen dat deze producten in de handel worden gebracht zonder 
conform met de richtlijn te zijn, moet hun bestemming erop worden vermeld. In dit amendement 
komt ook tot uiting dat de importeur de aansprakelijkheid van de fabrikant overneemt.

Amendement 25
Artikel 6, lid 4

4. De lidstaten verhinderen niet dat voor 
motorvoertuigen bestemde pyrotechnische 
artikelen die voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en testdoeleinden zijn 
geproduceerd en niet met de bepalingen 
van deze richtijn in overeenstemming zijn, 
vrij circuleren en worden gebruikt, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken 
duidelijk aangeeft dat ze niet in 
overeenstemming zijn en niet verkocht 
mogen worden.

4. De lidstaten verhinderen niet dat 
pyrotechnische artikelen die voor 
onderzoeks-, ontwikkelings- en 
testdoeleinden zijn geproduceerd en niet 
met de bepalingen van deze richtijn in 
overeenstemming zijn, vrij circuleren en 
worden gebruikt, op voorwaarde dat een 
zichtbaar teken duidelijk aangeeft dat ze 
niet in overeenstemming zijn en niet 
verkocht mogen worden.

Motivering

Zo wordt de tekst beter afgestemd op de producten die onder de richtlijn vallen. 

Amendement 26
Artikel 7, lid 1, letter a), categorie 1

Categorie 1: 12 jaar; Categorie 1: 16 jaar;
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Motivering

Weliswaar ontbreken vergelijkbare gegevens van ongevallen met vuurwerk in de lidstaten, maar 
de meeste ongevallen betreffen kinderen onder de 17 jaar, zoals blijkt uit de ongevallenstatistiek 
van het VK tussen 2002 en 2004. Bij ongeveer 50% van de ongevallen waren kinderen van 
minder dan 17 jaar betrokken, en meer dan 30% van alle gewonden waren kinderen beneden de 
13 jaar. Wil men het aantal ongelukken met vuurwerk aanzienlijk verminderen, dan mag er geen 
vuurwerk worden verkocht aan kinderen beneden de 16 jaar.

Amendement 27
Artikel 7, lid 2, letter b), titel

b) andere pyrotechnische artikelen b) andere pyrotechnische artikelen en 
pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik 

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 28
Artikel 7, lid 3, letter b)

b) andere pyrotechnische artikelen van 
categorie 2.

b) andere pyrotechnische artikelen en 
pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik van categorie 2.

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 29
Artikel 8, lid 1

1. Overeenkomstig de bij Richtlijn 
98/34/EG ingestelde procedures kan de 
Commissie de Europese normalisatie-
instituten verzoeken Europese normen ter 
ondersteuning van deze richtlijn op te 
stellen of te herzien.

1. Overeenkomstig de bij Richtlijn 
98/34/EG ingestelde procedures kan de 
Commissie de Europese normalisatie-
instituten verzoeken Europese of 
internationale normen ter ondersteuning 
van deze richtlijn op te stellen of te 
herzien.
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Motivering

Brengt de tekst in overeenstemming met de aanbevelingen van de werkgroep CARS 21. Omdat de 
Europese autotoeleveringsindustrie haar producten over de gehele wereld verkoopt, zijn ISO-
normen te prefereren met het oog op behoud van concurrentiekracht. 

Amendement 30
Artikel 12, titel

Etikettering Etikettering van andere dan voor 
motorvoertuigen bestemde pyrotechnische 
artikelen 

(Zie amendement op artikel 12 bis (nieuw))

Motivering

Bedacht moet worden dat pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen in het algemeen niet 
direct aan de consument maar aan professionele gebruikers worden verkocht (de 
motorvoertuigenproducenten en hun erkende dealers). In de etiketteringsvoorschriften van deze 
richtlijn moet hiermee en met andere voorschriften uit andere gemeenschapsregelgeving, met 
name het veiligheidsinformatieblad bedoeld in richtlijn 91/155/EEG van de Commissie 
houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor 
specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 
88/379/EEG, dat de geleverde  partijen pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen 
vergezelt.

Amendement 31
Artikel 12, lid 2

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de naam van de fabrikant 
of zijn gemachtigde vertegenwoordiger
vermelden, de naam en het type van het 
artikel, de minimumleeftijdsgrenzen zoals 
aangegeven in artikel 7, leden 1 en 2, de 
desbetreffende categorie en 
gebruiksaanwijzingen en, in voorkomend
geval, de veiligheidsafstand. Op het etiket 
moet ook een verwijzing staan naar de 
klasse/indeling (1.1-1.6) van de stof of het 
mengsel van stoffen in het artikel 
overeenkomstig het UN/ADR-
indelingsschema of vergelijkbare 
informatie over het gevaar (gevaar voor 
massa-explosie, gevaar voor 
scherfwerking, gevaar voor luchtdruk, 
brandgevaar).

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen 
moet ten minste de naam van de fabrikant 
of de importeur vermelden, de naam en het 
type van het artikel, de 
minimumleeftijdsgrenzen zoals 
aangegeven in artikel 7, leden 1 en 2, de 
desbetreffende categorie en 
gebruiksaanwijzingen, de uiterste 
gebruiksdatum en, in voorkomend geval, 
de veiligheidsafstand. Op het etiket moet 
ook een verwijzing staan naar de 
klasse/indeling (1.1-1.6) van de stof of het 
mengsel van stoffen in het artikel 
overeenkomstig het UN/ADR-
indelingsschema of vergelijkbare 
informatie over het gevaar (gevaar voor 
massa-explosie, gevaar voor 
scherfwerking, gevaar voor luchtdruk, 
brandgevaar).
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Motivering

Wanneer de fabrikant niet in de Gemeenschap is gevestigd, moet de naam van de importeur op 
het etiket worden vermeld zodat degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen 
van het product, aanwijsbaar is en het verschijnen van namaakproducten op de markt kan 
worden voorkomen. Ook is van belang dat de afloopdatum wordt aangegeven om ongelukken 
met vuurwerk te vermijden.

Amendement 32
Artikel 12, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik wordt voorzien van ten 
minste de volgende informatie: 
Categorie 1: in voorkomend geval: 
"uitsluitend buitenshuis te gebruiken" en 
de minimale veiligheidsafstand
Categorie 2: "uitsluitend door personen 
met specialistische kennis te gebruiken" 
en de minimale veiligheidsafstand(en).

(Zie amendement op artikel 2, lid 3 bis (nieuw) en op artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw))

Motivering

In de ontwerprichtlijn dient ook rekening te worden gehouden met dit soort pyrotechnische 
artikelen en hun eigenschappen, met name hun categorie-indeling, met het oog op de door CEN 
uit te werken geharmoniseerde normen.

Amendement 33
Artikel 12, lid 5

5. De bepalingen van de leden 1 tot en met 
4 zijn niet van toepassing op vuurwerk 
van categorie 4 en andere pyrotechnische 
artikelen van categorie 2 die de fabrikant 
openbaar exposeert.

Schrappen

Motivering

Omdat voor eigen gebruik vervaardigd vuurwerk niet wordt geacht in de handel te worden 
gebracht, en dus niet hoeft te voldoen aan de richtlijn met de etiketteringsvoorschriften, is dit lid 
niet meer nodig. 

Amendement 34
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Etikettering van voor motorvoertuigen 
bestemde pyrotechnische artikelen 



PE 371.984v01-00 20/28 PR\610139NL.doc

NL

1. Het etiket van voor motorvoertuigen 
bestemde pyrotechnische artikelen moet 
ten minste de naam van de fabrikant of de 
importeur vermelden en de naam en het 
type van het artikel.
2. Als het voor motorvoertuigen bestemde 
pyrotechnische artikel niet voldoende 
plaats biedt voor de 
etiketteringsvoorschriften van lid 1, wordt 
de informatie op de verpakking vermeld.

Motivering

Bedacht moet worden dat pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen in het algemeen niet 
direct aan de consument maar aan professionele gebruikers worden verkocht (de 
motorvoertuigenproducenten en hun erkende dealers). In de etiketteringsvoorschriften van deze 
richtlijn moet hiermee en met andere voorschriften uit andere gemeenschapsregelgeving, met 
name het veiligheidsinformatieblad bedoeld in richtlijn 91/155/EEG van de Commissie 
houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor 
specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 
88/379/EEG, dat de geleverde  partijen pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen 
vergezelt.

Amendement 35
Artikel 13, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten voeren regelmatige 
inspecties uit op pyrotechnische artikelen
bij binnenkomst op hun grondgebied en 
in opslag- en fabricatieplaatsen. 

Motivering

Om toezicht te kunnen houden op in de handel gebrachte producten moeten de toezichthoudende 
instanties de macht, bevoegdheid en de middelen hebben om regelmatig de handels-, fabricage-
en opslagplaatsen te bezoeken, om steekproefcontroles en controles ter plaatse te houden en 
monsters te nemen van producten en deze te testen en alle nodige informatie op te vragen.  

Amendement 36
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van hun activiteiten op het gebied 
van markttoezicht.

Motivering

De nationale toezichthoudende instanties en de Commissie verschaffen elkaar wederzijdse 
bijstand om te zorgen voor een correcte en uniforme toepassing van deze richtlijn. 

Amendement 37
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Artikel 15

1. Wanneer een lidstaat grondige redenen 
heeft om aan te nemen dat een 
pyrotechnisch artikel niet in 
overeenstemming is met de voorschriften 
van deze richtlijn, geeft hij in de in artikel 
13, lid 3, en artikel 14 bedoelde
informatieprocedure de redenen voor zijn 
beslissing aan en met name of de niet-
overeenstemming te wijten is aan:
a) het niet voldoen aan de in artikel 4, lid 
1, bedoelde fundamentele voorschriften;
b) de onjuiste toepassing van de in artikel 
8 bedoelde geharmoniseerde normen;
c) tekortkomingen in de in artikel 8 
bedoelde geharmoniseerde normen zelf.

1. Wanneer een lidstaat het oneens is met 
de door een andere lidstaat op grond van 
artikel 13 of artikel 14 genomen 
maatregelen, of wanneer de Commissie 
een dergelijke maatregel als 
onverenigbaar met de 
Gemeenschapswetgeving beschouwt, 
treedt de Commissie onverwijld in overleg 
met alle betrokken partijen, beoordeelt zij 
de maatregel en bepaalt zij haar 
standpunt over de vraag of de maatregel 
al dan niet is gerechtvaardigd. De 
Commissie brengt haar standpunt ter 
kennis van de lidstaten en de betrokken 
partijen. 

2. De Commissie pleegt onverwijld overleg 
met de betrokken partijen. Zij oordeelt na 
dit overleg of de door de lidstaat genomen 
maatregelen gerechtvaardigd zijn of niet 
en deelt haar standpunt mee aan de 
lidstaat die het initiatief genomen heeft, 
de andere lidstaten en de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger.

Wanneer de Commissie de nationale 
maatregel gerechtvaardigd acht, nemen 
de lidstaten de nodige maatregelen om het 
onveilige product van de nationale markt 
te halen en de Commissie daarvan te 
berichten.
Wanneer de Commissie de nationale 
maatregel niet gerechtvaardigd acht, 
wordt deze door de betrokken lidstaat 
herroepen.

3. Indien de in lid 1 bedoelde maatregelen 
het gevolg zijn van een tekortkoming in de 
geharmoniseerde normen, verwijst de 
Commissie de kwestie naar het bij 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité als de 
lidstaat waarvan de maatregelen uitgaan bij 
zijn standpunt blijft, en start de Commissie 
of de lidstaat de in artikel 8 bedoelde 
procedure. 

3. Indien de in lid 1 bedoelde maatregelen 
het gevolg zijn van een tekortkoming in de 
geharmoniseerde normen, verwijst de 
Commissie de kwestie naar het bij 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité als de 
lidstaat waarvan de maatregelen uitgaan bij 
zijn standpunt blijft, en start de Commissie 
of de lidstaat de in artikel 8 bedoelde 
procedure. 

4. Indien een pyrotechnisch artikel niet in 
overeenstemming is en voorzien is van de 
CE-markering, neemt de bevoegde lidstaat 
passende maatregelen tegen de persoon die 
de markering heeft aangebracht, en brengt 
hij de Commissie hiervan op de hoogte. De 
Commissie brengt de andere lidstaten op 
de hoogte.

4. Indien een pyrotechnisch artikel niet in 
overeenstemming is en voorzien is van de 
CE-markering, neemt de bevoegde lidstaat 
passende maatregelen tegen de persoon die 
de markering heeft aangebracht, en brengt 
hij de Commissie hiervan op de hoogte. De 
Commissie brengt de andere lidstaten op 
de hoogte.

5. De Commissie zorgt ervoor dat de 
lidstaten op de hoogte worden gehouden 
van de voortgang en de resultaten van de 
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procedure.

Motivering

De Commissie dient alleen een standpunt in te nemen in geval van meningverschil. Door de 
hiermee vrijkomende capaciteit kan de Commissie snel reageren in geval van meningverschil 
over voorgestelde maatregelen.

Amendement 38
Artikel 16, lid 1

1. Bij elke maatregel die krachtens deze 
richtlijn wordt genomen

1. Bij elke maatregel die krachtens deze 
richtlijn wordt genomen

a) om het in de handel brengen van een 
product te verbieden of te beperken, of

a) om het in de handel brengen van een 
product te verbieden of te beperken, of

b) om een product uit de handel te nemen, 
wordt precies vermeld op grond waarvan 
dat gebeurt. Dergelijke maatregelen 
worden onverwijld meegedeeld aan de 
betrokken partij die tegelijkertijd op de 
hoogte wordt gebracht van de middelen die 
haar op grond van de nationale wetgeving 
van de desbetreffende lidstaat ter 
beschikking staan alsmede van de 
termijnen die voor deze middelen gelden.

b) om een product uit de handel te nemen, 
wordt precies vermeld op grond waarvan 
dat gebeurt. Dergelijke maatregelen 
worden onverwijld meegedeeld aan de 
betrokken partij die tegelijkertijd op de 
hoogte wordt gebracht van de middelen die 
haar op grond van de nationale wetgeving 
van de desbetreffende lidstaat ter 
beschikking staan alsmede van de 
termijnen die voor deze middelen gelden.

Motivering

Technisch amendement voor meer duidelijkheid in de tekst, omdat de laatste alinea betrekking 
heeft op beide punten a) en b).

Amendement 39
Artikel 17, streepje 3 bis (nieuw)

– het aanleggen van een databank voor 
ongevallen in verband met gebruik van 
pyrotechnische artikelen. 

Motivering

De ongevallengegevens moeten regelmatig worden vergeleken om de doelmatigheid van de 
richtlijn te kunnen beoordelen. In haar effectbeoordeling kondigt de Commissie aan dat zij 
ongevallenstatistieken bij de lidstaten zal blijven opvragen en de lidstaten die nog geen systeem 
hebben voor registratie van ongevallen met vuurwerk, zal aansporen na de goedkeuring van dit 
voorstel een dergelijk systeem op te zetten.

Amendement 40
Artikel 20, lid 2

2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […]1

voor vuurwerk en vanaf […] voor andere 
2. Zij passen die bepalingen toe vanaf […]1

voor vuurwerk van de categorieën 1, 2 en 
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pyrotechnische artikelen.
_____________
1 24 maanden na de bekendmaking van de richtlijn.

3, en vanaf […] voor andere 
pyrotechnische artikelen, voor vuurwerk 
van categorie 4 en voor pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik.
_____________
1 3 jaar na de bekendmaking van de richtlijn.

Motivering

Deze extra tijd voor de tenuitvoerlegging van de vuurwerkvoorschriften geeft fabrikanten en 
importeurs de gelegenheid van eventuele rechten gebruik te maken die zij aan de voor de 
richtlijn reeds bestaande nationale regelgeving ontlenen. Tegelijkertijd garanderen deze 
overgangsperioden een snelle tenuitvoerlegging van deze richtlijn met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument. Voorts geven deze 
overgangsperioden voldoende tijd voor de vaststelling van geharmoniseerde normen. Zo wordt 
er onderscheid gemaakt voor vuurwerk van de categorieën 1, 2 en 3, waarvoor de normen alleen 
hoeven te worden herzien, en voor vuurwerk van categorie 4 en voor andere pyrotechnische 
artikelen en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, waarvoor op dit moment geen normen 
bestaan.
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TOELICHTING 

1. De ontwerprichtlijn en de belangrijkste aandachtspunten 

De voorgestelde richtlijn bevat regelgeving voor de markt voor vuurwerk en die voor 
veiligheidsuitrusting van voertuigen op basis van pyrotechnische technologie.  In hoofdzaak 
heeft het voorstel dus tot doel het vrije verkeer van pyrotechnische producten binnen de EU te 
verzekeren, de algemene bescherming van consumenten en professionele gebruikers te 
verbeteren, het aantal ongevallen te helpen verminderen en de veiligheidsvoorschriften in alle 
lidstaten te harmoniseren. 

De markt in pyrotechnische veiligheidsuitrusting van voertuigen wordt geschat op EUR 5,5 
miljard, en die voor vuurwerk op EUR 1,4 miljard. Volgens de gegevens over 2004 wordt 96% 
van het vuurwerk dat op de markt komt, uit China ingevoerd.

In de definitieve tekst van de richtlijn moeten duidelijker definities komen van 'pyrotechnische 
artikelen', 'fabrikant', en 'persoon met specialistische kennis' (art. 2).

Typische problemen op de markt voor vuurwerk zijn de kwaliteit van ingevoerde producten, de 
veilige hantering daarvan, de omstandigheden waaronder zij worden geproduceerd, en de 
normering en specificaties voor de verschillende categorieën van producten. Een aantal kwesties 
blijven controversieel, bijvoorbeeld de vastlegging van een minimumleeftijd voor gebruik van 
deze artikelen, de vrijheid van de afzonderlijke lidstaten om regels te stellen, de specifieke 
marketingmethoden die op culturele of religieuze tradities berusten, en het soort proeven 
waaraan de artikelen moeten worden onderworpen om de kwaliteit en de veiligheid te 
waarborgen.

In de economisch belangrijkere markt voor veiligheidsuitrusting in de autoindustrie waarbij 
pyrotechnische technologie wordt gebruikt, spelen andere problemen, en zijn het ook andere 
punten waar verduidelijking en betere definities nodig zijn. In ieder geval zou één enkele 
certificatieprocedure voor veiligheidsuitrusting voor voertuigen een belangrijke stap voorwaarts 
zijn, en zou ook specifieke etikettering een verbetering zijn die de totstandbrenging van een 
werkelijke interne markt in de Unie kan vergemakkelijken. 

De ingediende amendementen zijn bedoeld om, zonder uitputtend te zijn, op de belangrijkste 
punten correctie of verbetering aan te brengen. Het is wenselijk dat onder pyrotechnische 
artikelen niet alleen vuurwerk wordt verstaan, maar uitdrukkelijk ook pyrotechnische artikelen 
voor theatergebruik en voor airbags, autogordels en andere veiligheidsuitrusting van voertuigen. 

Er bestond ook bezwaar tegen om voor eigen gebruik vervaardigd vuurwerk als niet vatbaar voor 
'in de handel brengen' aan te merken, met het oog op specifieke vereisten in sommige landen of 
regio's. Ook leek het belangrijk dat de etikettering van voor motorvoertuigen bestemde 
pyrotechnische artikelen vermeldt dat het hier gaat om verkoop aan professionele gebruikers. 
Om dezelfde reden werd verduidelijking van het begrip zelf van 'pyrotechnisch artikel' nodig 
geacht, en een aantal van de voorgestelde amendementen heeft hierop betrekking. De definitie 
van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik omvat alle artikelen die zijn ontworpen en 
vervaardigd voor vermaaksdoeleinden en podiumgebruik. 

Voorts wordt een amendement voorgesteld ter wijziging van de definitie van 'pyrotechnische
artikelen voor motorvoertuigen' om deze te omschrijven als 'onderdelen van veiligheidsuitrusting 
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voor motorvoertuigen die pyrotechnische stoffen bevatten'. Vermelding op de het etiket van de 
uiterste gebruiksdatum van het pyrotechnische artikel leek ook belangrijk. De begrippen 
fabrikant en importeur van pyrotechnische artikelen behoefden verduidelijking. Voorts worden 
amendementen voorgesteld met het oog op een regelmatige inspectie van pyrotechnische 
artikelen en de opslag daarvan. Het allergrootste belang werd gehecht aan zo streng mogelijke 
veiligheidsnormen voor pyrotechnische artikelen, die zowel de fabricage, als opslag en het 
eindverbruik bestrijken. 

Het is ook belangrijk te beseffen dat er een nieuwe benadering van de harmonisatie bestaat. 

2. De nieuwe aanpak bij harmonisatie 

Uw rapporteur wil benadrukken dat de voltooiing van de interne markt voor goederen niet had 
kunnen worden gerealiseerd zonder aanvaarding van een nieuwe regelgevingsmethode, de 
Nieuwe Aanpak op gebied van harmonisatie, waarbij alleen de algemene en essentiële vereisten 
worden vastgelegd en het overheidsingrijpen tot het strikt nodige beperkt blijft, en het 
bedrijfsleven en de industrie zelf kunnen kiezen op welke wijze zij aan hun wettelijke 
verplichtingen voldoen. 

Deze nieuwe regelgevingsmethode en -strategie werden beschreven in de Resolutie van de Raad 
van 1985 betreffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en 
normalisatie, die van de volgende beginselen uitgaat: 

- harmonisatie van wetgeving blijft beperkt tot de belangrijkste voorschriften waaraan de op de 
markt gebrachte producten moeten voldoen om in de Gemeenschap in het vrije verkeer te 
kunnen worden gebracht;
- de technische specificaties waarmee aan de in de richtlijnen vastgestelde fundamentele 
voorschriften kan worden voldaan, worden vervat in geharmoniseerde normen, dat wil zeggen 
Europese normen die zijn opgesteld door Europese particuliere normalisatie-instellingen;
- toepassing van geharmoniseerde of andere normen blijft facultatief, en het blijft de fabrikant 
altijd vrijstaan om andere specificaties te gebruiken om aan de normen te beantwoorden; 
-geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het Publicatieblad worden
gepubliceerd, worden omgezet in nationale normen. Deze omzetting houdt in dat de betrokken 
Europese normen als nationale normen op identieke wijze moeten worden gepubliceerd, en dat 
alle daarmee strijdige nationale normen binnen een bepaalde termijn moeten worden 
ingetrokken;
-producten die zijn vervaardigd volgens een nationale norm die de omzetting is van een 
geharmoniseerde norm, worden vermoed te voldoen aan de "fundamentele voorschriften" van de 
toepasselijke nieuwe-aanpakrichtlijn;
- alleen producten die aan de fundamentele voorschriften voldoen mogen in de handel worden 
gebracht;
- er moet worden voorzien in vrijwaringsprocedures, ten einde de mogelijkheid te geven de 
overeenstemming van een product, of de kwaliteit van een geharmoniseerde norm te betwisten.

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn betreffende het in de handel brengen van 
pyrotechnische artikelen is volledig gebaseerd op en in overeenstemming met deze beginselen 
van de Nieuwe Aanpak. Dat betekent dat de richtlijn in algemene termen de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften formuleert waaraan de pyrotechnische artikelen moeten voldoen. 

Voorts sluit deze ontwerp richtlijn aan op richtlijn 93/15/EEG betreffende de harmonisatie van 
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de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel 
gebruik. Pyrotechnische artikelen zijn expliciet  van het toepassingsgebied van die richtlijn 
uitgesloten, maar in een van de overwegingen wordt aanvullende wetgeving inzake 
pyrotechnische artikelen aangekondigd.

3. Conclusie

Naar de mening van uw rapporteur is harmonisatie volgens de nieuwe aanpak  voor het in de 
handel brengen van pyrotechnische artikelen nodig, omdat de lidstaten een legitiem belang 
hebben bij de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument. Hun daartoe 
strekkende maatregelen zouden de intracommunautaire handel kunnen belemmeren. Deze 
geharmoniseerde maatregel is echter niet uitputtend, aangezien strengere nationale regels op het 
punt van de minimum leeftijd en de verhandeling en het gebruik van bepaalde categorieën 
vuurwerk er niet door worden uitgesloten. 

Alles bijeen wordt van deze richtlijn verwacht dat deze na uitvoerige discussie een stelsel van 
regelgevende normen voor beide betrokken sectoren zal kunnen bieden. De inmiddels gehouden 
openbare hoorzitting heeft hiertoe belangrijk bijgedragen, en de analyse van de 
impactbeoordeling zal ook van belang zijn. 
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BIJLAGE: BEPERKINGEN OP VERKOOP VAN VUURWERK AAN CONSUMENTEN 
NAAR LEEFTIJD EN SEIZOEN WAAROP RESP. WAARIN VUURWERK MAG 

WORDEN GEKOCHT EN GEBRUIKT 1

Lidstaat Minimum Leeftijdsbeperkingen Seizoensbeperkingen 

Oostenrijk Categorie I - (Nieuw vuurwerk en 
speelgoedvuurwerk)- Geen beperkingen
Categorie II - verkoop 18 jaar
Categorie III - (groter vuurwerk)
Speciale vergunning
Categorie IV – Professioneel gebruik 

Geen beperkingen

België 16 jaar uitgezonderd sommige specifieke 
artikelen 

Geen beperkingen

Cyprus Feitelijk algemeen verkoopverbod aan 
consumenten .
Beoordelingsvrijheid inspecteur voor explosieven. 

Alleen kleine vuurpijlen, Kerstknallers en 
klappertjes mogen aan consumenten worden 
verkocht.

/

Tsjechische
Republiek 

Klasse I - Geen beperking 
Klasse II - 18 jaar
Klassen III en IV - 18 jaar

Geen beperkingen

Denemarken Categorie I - 15 jaar
Categorie II - 18 jaar

Geen beperkingen

Estland Algemeen 18 jaar, Afdeling I mag wel aan 
jongeren worden verkocht.

Verkoop en gebruik van 
rotjes verboden tussen 
01.11 en 30.12.

Finland 12 jaar minder gevaarlijk vuurwerk
18 meeste vuurwerk 

Verkoop verboden van 1-
26 december

Frankrijk Klasse I – 8 jaar
Klassen II en III - 18 jaar
Klasse IV - Professioneel, 18 jaar

Geen beperkingen

Duitsland Klasse I – aanbevolen 12 jaar
Klasse II - 18 jaar
Klasse III - 18 jaar vergunning vereist 
Klasse IV – Professioneel

Klasse II mag alleen 
worden gebruikt op 31.12 
en 01.01.

  
1 Bron: Raadplegingsdocument van de Commissie, Achtergrond en informatie inzake wetgeving in de lidstaten voor 

vuurwerk, opgenomen in "Review of Fireworks Policy" - Consultation Document, Irish Department of Justice, 
Equality and Law Reform, March 2005 http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-
en/$File/Fireworks.pdf.



PE 371.984v01-00 28/28 PR\610139NL.doc

NL

Griekenland In wezen algemeen verbod op verkoop aan 
consument. Speciale vergunning nodig voor 
aankoop, vervoer en gebruik 

Mag met Pasen niet 
worden gebruikt. 

Hongarije Volledig verbod op verkoop aan consument /
Ierland In wezen algemeen verbod op verkoop aan 

consument. Invoer beperkt tot professionele 
handelaren.

/

Italië / /

Letland Klassen I en II - 16 jaar. Geen beperkingen

Litouwen 18 jaar Verkoopverbod van 20.01-
01.12 uitgezonderd 
specialisten.

Luxemburg Klasse I - Geen beperkingen
Klassen II en III - 18 jaar

Geen beperkingen

Malta / /

NL / /

Polen / /

Portugal 18 jaar Geen beperkingen

Slovakijë / /

Slovenië / /

Spanje Klasse I - 8 jaar
Klasse II - 14 jaar
Klasse III - 18 jaar
Klasse IV Alleen professionele gebruikers 

Geen beperkingen

Zweden 18 jaar (voor een klein aantal artikelen). /

VK Categorieën I, II, en III - 18 jaar
Categorie IV – Alleen professionele gebruikers 

Geen beperkingen

Bulgarije Categorie I - Geen beperkingen
Categorie II - 18 jaar
Categorieën III en IV – Alleen professionele 
gebruikers 

Geen beperkingen

Roemenië 18 jaar Mag alleen worden 
verkocht tussen 27.12 en 
31.12 en gebruikt tussen 
31.12 en 01.01.


