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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à colocação 
no mercado de artigos de pirotecnia
(COM (2005) – C6-0312 –2005/0194 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM
(2005))1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0312/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Nos artigos de pirotecnia incluem-
se, inter alia, fogos de artifício, artigos de 
pirotecnia para o teatro, artigos de 
pirotecnia para fins técnicos, tais como 
geradores de gás usados em airbags
(almofadas de ar) e nos pré-tensores dos 
cintos de segurança, etc.

Justificação

Apresentação de uma lista não exaustiva de exemplos dos produtos abrangidos pela presente 
directiva a fim de clarificar melhor o seu âmbito de aplicação.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A pessoa singular ou colectiva que 
importa um produto para a Comunidade 
deverá assumir todas as obrigações do 
fabricante a fim de evitar a colocação no 
mercado de produtos de contrafacção.

Justificação

Tendo em conta o facto de a vasta maioria dos fogos de artifício existentes no mercado da 
UE ser importada da China e de os mandatários poderem facilmente ser substituídos, o 
importador deverá assumir a responsabilidade do fabricante, assegurando assim que o 
produtor cumpre os requisitos essenciais de segurança e que o respectivo processo de 
demonstração de conformidade foi cabalmente levado a cabo, a fim de evitar a colocação no 
mercado de produtos de contrafacção.

Alteração 3
Considerando 5 ter (novo)

(5 ter) Qualquer produto de pirotecnia, ao 
ser introduzido no mercado comunitário, 
deverá estar em conformidade com a 
presente directiva. No entanto, nos termos 
dos princípios da resolução do Conselho 
de 7 de Maio de 1985 relativa a uma nova 
abordagem em matéria de harmonização 
e de normalização1, não se considera 
existir colocação no mercado no caso de 
fogos de artifício fabricados para uso 
próprio.
_______

1 JO C 136, 4.6.1985,p.1.

Justificação

Os produtos fabricados para uso próprio geralmente não são considerados como tendo sido 
colocados no mercado ao abrigo das directivas relativas à nova abordagem não sendo, por 
conseguinte, necessário que estes produtos se conformem à presente directiva.

Alteração 4
Considerando 6

(6) Dados os perigos inerentes ao uso de 
artigos de pirotecnia, é adequado fixar 

(6) Dados os perigos inerentes ao uso de 
artigos de pirotecnia, é adequado fixar 
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limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e 
apropriada sobre uma utilização segura, 
para proteger a saúde e a segurança 
humanas, bem como o ambiente.
Deve prever-se que determinados artigos 
de pirotecnia só possam ser postos à
disposição de especialistas autorizados, 
com os conhecimentos, competências e
experiência necessários.

limites de idade para a sua venda aos 
consumidores e respectiva utilização, bem 
como para garantir que a rotulagem 
apresenta informação suficiente e 
apropriada sobre uma utilização segura, 
para proteger a saúde e a segurança 
humanas, bem como o ambiente.
Deve prever-se que determinados artigos 
de pirotecnia só possam ser postos à
disposição de especialistas autorizados, 
com os conhecimentos, competências e
experiência necessários. No que se refere 
aos produtos de pirotecnia para a 
indústria automóvel, os requisitos de 
rotulagem deverão ter em conta as 
práticas actuais, bem como o facto de a 
indústria fornecedora de componentes 
automóveis vender esses produtos a 
utilizadores profissionais.

Justificação

Dever-se-á ter em conta que os produtos de pirotecnia para a indústria automóvel não são, 
na generalidade, vendidos directamente aos consumidores, mas, sim, a utilizadores 
profissionais (os fabricantes de veículos e respectivas fábricas autorizadas). Por conseguinte, 
os requisitos de rotulagem previstos na presente directiva deverão ter esse factor em 
consideração, assim como outros requisitos estipulados noutros textos legislativos 
comunitários, em particular, as Fichas de Segurança previstas na directiva da Comissão que 
define e estabelece, nos termos do artigo 10º da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as 
modalidades do sistema de informação específico relativo às preparações perigosas, que 
digam respeito ao fornecimento de lotes de artigos de pirotecnia para a indústria automóvel.

Alteração 5
Considerando 12

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de 
Normalização Electrotécnica (Cenelec) e o 
Instituto Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, 
adoptam e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações 
gerais para a cooperação entre eles e a 
Comissão e com o procedimento previsto 

(12) O Comité Europeu de Normalização 
(CEN), o Comité Europeu de 
Normalização Electrotécnica (Cenelec) e o 
Instituto Europeu de Normalização das 
Telecomunicações (ETSI) redigem, 
adoptam e modificam normas europeias 
harmonizadas. Estes organismos são 
reconhecidos como competentes para a 
adopção de normas harmonizadas que 
redigem de acordo com as orientações 
gerais para a cooperação entre eles e a 
Comissão e com o procedimento previsto 
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na Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 
1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas.

na Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 
1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas. No que se refere 
aos artigos de pirotecnia para a indústria 
automóvel, deverão preferir-se as normas 
internacionais ISO às normas europeias, 
devido à natureza internacional da 
indústria europeia fornecedora de 
componentes automóveis.

Justificação

Harmoniza o texto com as recomendações do Grupo de Alto Nível CARS 21. Uma vez que a 
indústria europeia fornecedora de componentes automóveis vende os seus produtos a nível 
mundial, preferem-se as normas internacionais ISO, a fim de se preservar a sua 
competitividade.

Alteração 6
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) Nos termos da nova abordagem
em matéria de harmonização e de 
normalização técnicas, os artigos de 
pirotecnia fabricados em conformidade 
com as normas harmonizadas beneficiam 
da presunção de conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança 
previstos na presente directiva. Para além 
disso, a aplicação de regras harmonizadas 
ou de outras normas mantém o carácter 
voluntário, podendo o fabricante ou o 
importador aplicar outras especificações 
técnicas a fim de cumprir os requisitos.

Justificação

No interesse de uma maior certeza e clareza jurídicas no que respeita aos princípios da nova 
abordagem, nos quais assenta a presente proposta de directiva.

Alteração 7
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Os grupos de artigos de 
pirotecnia, tais como artigos semelhantes 
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com cores diferentes, deverão ser 
analisados pelos organismos notificados 
como famílias de produtos, caso esses 
artigos sejam suficientemente 
semelhantes.

Justificação

A fim de reduzir os custos para os fabricantes e os importadores de fogos de artifício, não 
deverá ser necessário testar todo e qualquer artigo. Tal como indicado na avaliação de
impacto da Comissão, tendo em conta que as diferenças são frequentemente escassas, há 
margem para agrupar os fogos de artifício de acordo com a sua dimensão e características. 
Esta abordagem está actualmente a ser seguida pelos organismos notificados no que se 
refere ao teste de explosivos

Alteração 8
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) Nos termos da nova abordagem
em matéria de harmonização e de 
normalização técnicas, é necessária uma 
cláusula de salvaguarda a fim de permitir 
contestar a conformidade de um artigo de 
pirotecnia, ou falhas, ou lacunas no 
cumprimento das normas harmonizadas. 
Consequentemente, os Estados-Membros 
são obrigados a tomar todas as medidas 
adequadas para proibirem ou 
restringirem a colocação no mercado de 
produtos que ostentem a marcação CE, ou 
para os retirar do mercado, caso ponham 
em causa a saúde e segurança dos 
consumidores, aquando da sua utilização 
para o fim previsto.

Justificação

No interesse de uma maior certeza e clareza jurídicas quanto aos princípios da nova 
abordagem, nos quais assenta a presente proposta de directiva. Assim, as directivas relativas 
à nova abordagem incluem uma forma de cláusula de salvaguarda que obriga os 
Estados-Membros a restringirem ou proibirem a colocação no mercado de substâncias 
perigosas ou de produtos que não cumpram as normas, ou a retirá-los do mercado.

Alteração 9
Considerando 16 bis (novo)
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(16 bis) É do interesse dos fabricantes ou 
dos importadores fornecer produtos 
seguros para evitar os custos decorrentes 
da responsabilidade por danos causados
por produtos defeituosos a indivíduos ou a 
propriedade privada. A este respeito, a 
Directiva do Conselho 85/374/CEE de 25 
de Julho de 1985 relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos1 complementa a presente 
directiva, uma vez que impõe um estrito 
regime de responsabilidade aos 
fabricantes e importadores e assegura um 
nível adequado de protecção aos 
consumidores. Para além disso, a 
directiva estipula que os organismos 
notificados estejam devidamente 
segurados no que respeita à sua 
actividade profissional, a menos que a sua 
responsabilidade seja assumida pelo 
Estado nos termos da legislação nacional 
ou que o Estado-Membro seja, ele 
próprio, directamente responsável pelos 
testes.
_______

1JO L 210,7.8.1985, p.29. directiva alterada pela 
Directiva 1999/34/CE (JO L 141, 4.6.1999, p.20)

Justificação

No interesse de uma maior certeza e coesão jurídicas quanto aos princípios com outros 
instrumentos comunitários. Assim, a directiva relativa à responsabilidade decorrente dos 
produtos defeituosos é aplicável a todos os produtos abrangidos pelas directivas relativas à 
nova abordagem. Consequentemente, a presente proposta de directiva e a directiva relativa à 
responsabilidade por produtos defeituosos são elementos complementares para a garantia de 
um nível adequado de protecção.

Alteração 10
Considerando 17

(17) É indispensável prever um período de 
transição que permita uma adaptação 
progressiva das legislações nacionais em 
determinados domínios.

(17) É indispensável prever um período de 
transição que permita uma adaptação 
progressiva das legislações nacionais em 
determinados domínios. Assim, é preciso 
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conceder aos fabricantes e importadores 
tempo para exercerem quaisquer direitos 
ao abrigo das disposições nacionais 
vigentes antes da entrada em vigor da 
presente directiva, por exemplo, para 
venderem as suas existências de produtos 
fabricados. Para além disso, o período de 
transição específico previsto na presente 
directiva concede um período de tempo
suplementar para a adopção das normas 
harmonizadas e assegurar a rápida 
execução da directiva a fim de reforçar a 
protecção dos consumidores.

Justificação

Este período de tempo suplementar para a aplicação das disposições relativas aos fogos de 
artifício permite aos fabricantes e importadores exercer quaisquer direitos que tenham 
adquirido ao abrigo das disposições nacionais em vigor antes da entrada em vigor da 
presente directiva. Ao mesmo tempo, este período de transição garante a rápida execução da 
directiva de molde a proteger melhor a saúde e segurança dos consumidores. Para além 
disso, este período de transição concede tempo suficiente para a adopção das normas 
harmonizadas.

Alteração 11
Artigo 1º, nº 4, travessão 3

- artigos de pirotecnia para uso em aviões e 
helicópteros

- artigos de pirotecnia para uso na 
indústria aeroespacial

Justificação

Os artigos de pirotecnia para uso em aeronaves e veículos espaciais não deverão ser 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva visto que essa indústria observa 
normas internas de segurança extremamente rígidas, não havendo por isso necessidade de 
adoptar normas harmonizadas para estes produtos.

Alteração 12
Artigo 2º, nº 1 

1. “artigo de pirotecnia” qualquer artigo 
que contenha substâncias ou uma mistura 
de substâncias concebidas para produzir 
um efeito calorífico, luminoso, sonoro, 
gasoso ou fumígeno ou uma combinação 
destes efeitos, devido a reacções químicas 

1. “artigo de pirotecnia” qualquer artigo 
que contenha substâncias ou uma mistura 
de substâncias concebidas para produzir 
um efeito calorífico, luminoso, sonoro, 
gasoso ou fumígeno ou uma combinação 
destes efeitos, devido a reacções químicas 
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exotérmicas auto-sustentadas, para fins de 
entretenimento ou outros;

exotérmicas auto-sustentadas;

Justificação

Visa-se tornar o texto consentâneo com as Recomendações da ONU sobre o transporte de 
produtos perigosos.

Alteração 13
Artigo 2º, nº 2 

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, 
a título gratuito ou oneroso, de um produto 
destinado a utilização final tendo em vista 
a sua distribuição e/ou utilização;

2. “colocação no mercado” a primeira 
disponibilização no mercado comunitário, 
a título gratuito ou oneroso, de um produto 
tendo em vista a sua distribuição e/ou 
utilização. Não se considera existir 
colocação no mercado no que toca aos 
produtos fabricados para uso próprio;

Justificação

Visa-se adaptar melhor a definição de “colocação no mercado” a todos os produtos 
abrangidos pela presente directiva, em particular, aos artigos de pirotecnia para a indústria 
automóvel, que, na verdade, são colocados no mercado para serem incorporados noutros 
sistemas usados em veículos (tais como módulos de airbags, assentos, etc.) e se destinam 
depois a “utilização final”em veículos para proteger os ocupantes dos mesmos. Para além 
disso, é aconselhável clarificar que, ao abrigo das directivas relativas à nova abordagem,
geralmente não se considera existir colocação no mercado no caso de produtos fabricados 
para uso próprio, não sendo por isso necessário que cumpram a presente directiva.

Alteração 14
Artigo 2º, nº 3 bis (novo) 

(3 bis) “Artigos de pirotecnia para teatro” 
artigos de pirotecnia para utilização em 
palco que sejam activados eléctrica ou 
electronicamente.

Ver alteração ao artigo 3º, nº 1, alínea a bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.
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Alteração 15
Artigo 2º, nº 4 

4. “artigo de pirotecnia para automóveis” 
artigo que contenha substâncias 
pirotécnicas usadas para activar 
dispositivos de segurança ou outros 
dispositivos nos veículos a motor;

4. “artigo de pirotecnia para 
automóveis” componente de 
qualquer dispositivo de segurança 
automóvel que contenha 
substâncias pirotécnicas e seja 
usado para activar dispositivos de 
segurança ou outros dispositivos 
em veículos;

Justificação

No interesse de uma maior clarificação no que toca aos produtos abrangidos pela presente 
directiva. Justifica-se a supressão da palavra “motor” uma vez que estes artigos podem ser 
utilizados em veículos que não os veículos a motor.

Alteração 16
Artigo 2º, nº 5 

5. “fabricante” pessoa singular ou colectiva 
que conceba e/ou fabrique ou mande
conceber e fabricar um produto abrangido 
pela presente directiva com vista à sua
colocação no mercado ou para seu próprio 
uso profissional ou privado, com o seu
próprio nome ou denominação comercial 
ou que coloque no mercado um produto
abrangido pela presente directiva com o 
seu próprio nome ou denominação
comercial;

5. “fabricante” pessoa singular ou colectiva 
que conceba e/ou fabrique ou mande
conceber e fabricar um produto abrangido 
pela presente directiva com vista à sua
colocação no mercado com o seu próprio 
nome ou denominação comercial;

Justificação

Visa-se tornar o texto consentâneo com a definição de "colocação no mercado", em 
particular com o facto de geralmente não se considerar existir colocação no mercado no caso 
de produtos fabricados para uso próprio, proporcionando uma definição mais clara à luz dos 
princípios da nova abordagem.

Alteração 17
Artigo 2º, nº 6 

6. “mandatário” qualquer pessoa singular 
ou colectiva estabelecida na Comunidade e
mandatada por escrito pelo fabricante 

6. “importador” qualquer pessoa singular 
ou colectiva estabelecida na Comunidade 
que disponibilize, pela primeira vez, no 
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para agir em seu nome relativamente às
responsabilidades que lhe são impostas 
pela presente directiva;

mercado comunitário um produto de um 
país terceiro no âmbito da sua actividade 
profissional;

Justificação

Tendo em conta o facto de a vasta maioria dos fogos de artifício existentes no mercado da 
UE ser importada da China e de os mandatários poderem facilmente ser substituídos, o 
importador deverá assumir a responsabilidade do fabricante, assegurando assim que o 
produtor cumpre os requisitos essenciais de segurança e que o respectivo processo de 
demonstração de conformidade foi cabalmente levado a cabo, a fim de evitar a colocação no 
mercado de produtos de contrafacção.

Alteração 18
Artigo 2º, nº 8 

8. “pessoa com conhecimentos específicos” 
uma pessoa autorizada pelos Estados-
Membros a possuir e/ou usar no seu 
território fogo de artifício da categoria 4 
e/ou outros artigos de pirotecnia da 
categoria 2, tal como são definidos no 
artigo 3.º;

8. “pessoa com conhecimentos específicos” 
uma pessoa autorizada pelos Estados-
Membros a possuir e/ou usar no seu 
território fogo de artifício da categoria 4, 
artigos de pirotecnia para teatro da 
categoria 2 e/ou outros artigos de 
pirotecnia da categoria 2, tal como são 
definidos no artigo 3.º;

(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 19
Artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova) 

a bis. Artigos de pirotecnia para teatro
Categoria 1: artigos de pirotecnia para 
utilização em palco que apresentam 
um risco baixo;
Categoria 2: artigos de pirotecnia para 
utilização em palco que se destinam a 
ser utilizados apenas por pessoas com 
conhecimentos específicos;
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(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 20
Artigo 3º, nº 1, alínea b) 

b. Outros artigos de pirotecnia

Categoria 1: artigos de pirotecnia, com 
exclusão dos fogos de artifício que
apresentam baixo risco;

Categoria 2: artigos de pirotecnia, com 
exclusão dos fogos de artifício que se
destinam a ser manipulados ou usados 
apenas por pessoas com conhecimentos 
específicos.

b. Outros artigos de pirotecnia

Categoria 1: artigos de pirotecnia, com 
exclusão dos fogos de artifício e dos 
artigos de pirotecnia para teatro que
apresentam baixo risco;

Categoria 2: artigos de pirotecnia, com 
exclusão dos fogos de artifício e dos 
artigos de pirotecnia para teatro que se
destinam a ser manipulados ou usados 
apenas por pessoas com conhecimentos 
específicos.

(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 21
Artigo 4º, nº 2 

2. Os fabricantes de artigos de pirotecnia 
devem encontrar-se estabelecidos na 
Comunidade ou nomear um mandatário.

Esse mandatário poderá ser contactado, no 
lugar do fabricante, pelas autoridades e
pelos organismos da Comunidade a 
propósito das obrigações que foi 

2. Se o fabricante não estiver estabelecido
na Comunidade, o importador dos artigos 
de pirotecnia deverá assumir todas as 
obrigações do fabricante nos termos da 
presente directiva.

O importador poderá ser contactado pelas 
autoridades e pelos organismos da 
Comunidade a propósito dessas
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mandatado para desempenhar. obrigações.

Justificação

Tendo em conta o facto de a vasta maioria dos fogos de artifício existentes no mercado da 
UE ser importada da China e de os mandatários poderem facilmente ser substituídos, o 
importador deverá assumir a responsabilidade do fabricante, assegurando assim que o 
produtor cumpre os requisitos essenciais de segurança e que o respectivo processo de 
demonstração de conformidade foi cabalmente levado a cabo, a fim de evitar a colocação no 
mercado de produtos de contrafacção.

Alteração 22
Artigo 5º, nº 1

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 23
Artigo 6º, nº 2 

As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais 
de um Estado-Membro, que sejam 
justificadas por razões de ordem pública ou 
de segurança pública, no sentido de 
restringir a utilização e/ou a venda ao 
grande público de fogos de artifício das 
categorias 2 e 3.

As disposições da presente directiva 
também não excluirão medidas eventuais 
de um Estado-Membro, que sejam 
justificadas por razões de ordem pública ou 
de segurança pública, no sentido de 
restringir a utilização e/ou a venda ao 
grande público de fogos de artifício das 
categorias 2 e 3 e artigos de pirotécnica 
para teatro da categoria 1.

(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 24
Artigo 6º, nº3 

3. Os Estados-Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras,
exposições e demonstrações para fins de 
comercialização, a exibição de artigos de
pirotecnia que não estejam em 

3. Os Estados-Membros não impedirão, 
nomeadamente por ocasião de feiras,
exposições e demonstrações para fins de 
comercialização, a exibição de artigos de
pirotecnia que não estejam em 
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conformidade com a presente directiva, 
desde que um painel visível indique 
claramente a sua não conformidade e a 
impossibilidade de aquisição desses 
equipamentos antes de serem postos em 
conformidade pelo fabricante ou pelo seu 
mandatário estabelecido na Comunidade. 
Por ocasião desses eventos, devem ser 
tomadas as medidas de segurança 
adequadas, segundo quaisquer dos 
requisitos estabelecidos pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro em 
questão, a fim de garantir a segurança das 
pessoas.

conformidade com a presente directiva, 
desde que um painel visível indique 
claramente o nome e data da feira, 
exposição ou demonstração em causa e a 
sua não conformidade e a impossibilidade 
de aquisição desses equipamentos antes de 
serem postos em conformidade pelo 
fabricante ou pelo importador na 
Comunidade. Por ocasião desses eventos, 
devem ser tomadas as medidas de 
segurança adequadas, segundo quaisquer
dos requisitos estabelecidos pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro em questão, a fim de garantir a 
segurança das pessoas.

Justificação

De acordo com os princípios da nova abordagem, não se considera que a colocação no 
mercado tenha tido lugar quando um produto é exposto em feiras, exposições ou 
demonstrações. A fim de evitar que esses produtos sejam colocados no mercado sem estarem 
em conformidade com a presente directiva, estes deverão indicar igualmente o seu destino. 
Esta alteração reflecte também a obrigatoriedade de o importador assumir a 
responsabilidade do fabricante.

Alteração 25
Artigo 6º, nº4 

4. Os Estados-Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de
pirotecnia para automóveis fabricados para 
fins de investigação, desenvolvimento e
ensaio e que não estejam em conformidade 
com as disposições da presente directiva,
desde que um painel visível indique 
claramente a sua não conformidade e a
impossibilidade de aquisição desses 
equipamentos.

4. Os Estados-Membros não impedirão a 
livre circulação e utilização de artigos de
pirotecnia fabricados para fins de 
investigação, desenvolvimento e ensaio e 
que não estejam em conformidade com as 
disposições da presente directiva, desde 
que um painel visível indique claramente a 
sua não conformidade e a impossibilidade 
de aquisição desses equipamentos.

Justificação

Visa-se adaptar melhor o texto aos produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente directiva.

Alteração 26
Artigo 7º, nº1, alínea a) categoria 1 
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Categoria 1: 12 anos. Categoria 1: 16 anos.

Justificação

Apesar da falta de dados comparáveis nos Estados-Membros sobre os acidentes com fogo de 
artifício, a maioria dos acidentes afecta crianças com menos de 17 anos, como o ilustra o 
número de acidentes ocorridos no Reino Unido entre 2002 e 2004, em que cerca de 50% de 
todos os acidentes atingiram crianças com menos de 17 anos de idade, sendo que mais de 
30% de todos os feridos eram crianças com menos de 13 anos de idade. Por conseguinte, não 
deverá ser vendido fogo de artifício a crianças com menos de 16 anos a fim de reduzir 
significativamente o número de acidentes com fogo de artifício.

Alteração 27
Artigo 7º, nº2, alínea b) título 

b. Outros artigos de pirotecnia b. Outros artigos de pirotecnia e artigos de 
pirotecnia para teatro

(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 28
Artigo 7º, nº3, alínea b) 

b) outros artigos de pirotecnia da categoria 
2.

b) outros artigos de pirotecnia e artigos de 
pirotecnia para teatro da categoria 2.

(Ver alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 29
Artigo 8º, nº 1 

1. Nos termos dos procedimentos previstos 
pela Directiva 98/34/CE, a Comissão
poderá solicitar aos organismos de 

1. Nos termos dos procedimentos previstos 
pela Directiva 98/34/CE, a Comissão
poderá solicitar aos organismos de 
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normalização europeus que redijam ou 
revejam as normas europeias em apoio da 
presente directiva.

normalização europeus que redijam ou 
revejam as normas europeias ou 
internacionais em apoio da presente 
directiva.

Justificação

Harmoniza o texto com as recomendações do Grupo de Alto Nível CARS 21. Uma vez que a 
indústria europeia fornecedora de componentes automóveis vende os seus produtos a nível 
mundial, preferem-se as normas internacionais ISO, a fim de se preservar a sua 
competitividade.

Alteração 30
Artigo 12º, título 

Rotulagem Rotulagem de artigos que não os artigos 
de pirotecnia para a indústria automóvel

(Ver alteração ao artigo 12º bis (novo))

Justificação

Dever-se-á ter em conta que os produtos de pirotecnia para a indústria automóvel não são, 
na generalidade, vendidos directamente aos consumidores, mas, sim, a utilizadores 
profissionais (os fabricantes de veículos e respectivas fábricas autorizadas). Por conseguinte, 
os requisitos de rotulagem previstos na presente directiva deverão ter esse factor em 
consideração, assim como outros requisitos estipulados noutros textos legislativos 
comunitários, em particular, as Fichas de Segurança previstas na directiva da Comissão que 
define e estabelece, nos termos do artigo 10º da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as 
modalidades do sistema de informação específico relativo às preparações perigosas, que 
digam respeito ao fornecimento de lotes de artigos de pirotecnia para a indústria automóvel.

Alteração 31
Artigo 12º, nº 2

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, o nome do
fabricante ou do seu mandatário, a 
designação e tipo do artigo, os limites 
mínimos de idade, conforme se indica nos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º, a respectiva 
categoria e as instruções de utilização e, se 
for adequado, a distância de segurança. O 
rótulo deve ainda referir a Classe/Divisão 
(1.1-1.6) da substância ou mistura de 
substâncias contida(s) no artigo, em 
conformidade com o sistema de 

2. A rotulagem dos artigos de pirotecnia 
devem indicar, no mínimo, o nome do
fabricante ou do importador, a designação 
e tipo do artigo, os limites mínimos de 
idade, conforme se indica nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 7.º, a respectiva categoria e as 
instruções de utilização, o prazo de 
validade e, se for adequado, a distância de 
segurança. O rótulo deve ainda referir a 
Classe/Divisão (1.1-1.6) da substância ou 
mistura de substâncias contida(s) no artigo, 
em conformidade com o sistema de 
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classificação ONU/ADR ou indicar 
informações comparáveis sobre o risco 
(risco de explosão em massa, risco de
projecção, risco de sopro, risco de 
incêndio).

classificação ONU/ADR ou indicar 
informações comparáveis sobre o risco 
(risco de explosão em massa, risco de
projecção, risco de sopro, risco de 
incêndio).

Justificação

É importante que, sempre que o fabricante não se encontre estabelecido na Comunidade, o 
nome do importador seja indicado no rótulo do produto a fim de identificar a pessoa 
responsável pela colocação do produto no mercado e evitar, assim, que sejam colocados no 
mercado produtos de contrafacção. É igualmente importante indicar o prazo de validade do 
produto para evitar acidentes com fogo de artifício.

Alteração 32
Artigo 12º, nº 3 bis (novo) 

3 bis. Os artigos de pirotecnia para teatro 
deverão incluir ainda, como mínimo, a 
seguinte informação:
Categoria 1: se apropriado: “apenas para 
uso no exterior” e a distância mínima de 
segurança;
Categoria 2: “a utilização apenas por 
pessoas com conhecimentos 
especializados” e distância(s) mínima(s) 
de segurança.

(Ver a alteração ao artigo 2º, nº 3 bis (novo) e ao artigo 3º, nº 1, alínea a) bis (nova))

Justificação

A proposta de directiva deverá igualmente ter em devida conta estes artigos de pirotecnia e 
as suas especificidades, especialmente a sua classificação em categorias, a fim de que o CEN 
possa desenvolver normas harmonizadas.

Alteração 33
Artigo 12º, nº 5 

5. As disposições dos n.ºs 1 a 4 não se 
aplicam aos fogos de artifício da categoria 
4 e a outros artigos de pirotecnia da 
categoria 2 que sejam objecto de 
divulgação pública pelo fabricante.

Suprimido
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Justificação

Uma vez que não se considera existir colocação no mercado no caso de fogo de artifício 
fabricado para uso próprio e que, por conseguinte, não há necessidade de estar em 
conformidade com as disposições da presente directiva, incluindo os requisitos de rotulagem, 
este número deixa de ser necessário.

Alteração 34
Artigo 12º bis (novo) 

Artigo12 bis.
Rotulagem de artigos de pirotecnia para a 

indústria automóvel
1. A rotulagem de artigos de 
pirotecnia para a indústria automóvel, 
deverá referir, como mínimo, o nome 
do fabricante ou do importador e o 
nome e tipo do artigo.
2. Se o artigo de pirotecnia para a 
indústria automóvel não proporcionar 
espaço suficiente para os requisitos de 
rotulagem referidos no nº 1, essa 
informação deverá ser disponibilizada 
na embalagem. 

Justificação

Dever-se-á ter em conta que os produtos de pirotecnia para a indústria automóvel não são, 
na generalidade, vendidos directamente aos consumidores, mas, sim, a utilizadores 
profissionais (os fabricantes de veículos e respectivas fábricas autorizadas). Por conseguinte, 
os requisitos de rotulagem previstos na presente directiva deverão ter esse factor em 
consideração, assim como outros requisitos estipulados noutros textos legislativos 
comunitários, em particular, as Fichas de Segurança previstas na directiva da Comissão que 
define e estabelece, nos termos do artigo 10º da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as 
modalidades do sistema de informação específico relativo às preparações perigosas, que 
digam respeito ao fornecimento de lotes de artigos de pirotecnia para a indústria automóvel.

Alteração 35
Artigo 13º, nº 1 bis (novo) 

1 bis. Os Estados-Membros levarão a cabo 
inspecções regulares aos artigos de 
pirotecnia aquando da sua entrada nos 
respectivos territórios, bem como nas 
instalações de armazenamento e fabrico.
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Justificação

A fim de permitir um controlo dos produtos colocados no mercado, as autoridades de 
fiscalização deverão dispor de poder, competências e recursos para visitarem regularmente 
instalações comerciais, industriais e de armazenamento; organizar controlos aleatórios ou 
por amostragem; recolher amostras de produtos e sujeitá-las a verificação e testes e exigir 
toda a informação necessária.

Alteração 36
Artigo 13º, nº 2 bis (novo) 

2 bis. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão das suas actividades de 
fiscalização do mercado.

Justificação

As autoridades nacionais responsáveis pela fiscalização e a Comissão deverão prestar 
assistência recíproca a fim de assegurar uma aplicação cabal e uniforme da presente 
directiva.

Alteração 37
Artigo 15º

1. Sempre que um Estado-Membro 
tiver razões fundamentadas para 
acreditar que um artigo de pirotecnia 
não está em conformidade com as 
exigências da presente directiva, deve 
indicar, no procedimento de 
informação a que se referem o n.º 3 do 
artigo 13.º e o artigo 14.º, os motivos 
da sua decisão e, em especial, se a não 
conformidade resultar de:

a) não observância dos requisitos 
essenciais referidos no n.º 1 do artigo 
4.º;
b) aplicação incorrecta das normas 
harmonizadas a que se refere o artigo 
8.º;
c) deficiências nas próprias normas 
harmonizadas a que se refere o artigo 
8.º

1. Sempre que um Estado-Membro 
discordar das medidas tomadas por outro 
Estado-Membro nos termos dos artigos 
13º ou 14º ou sempre que a Comissão 
considere que essa medida é contrária à 
legislação comunitária, a Comissão
deverá consultar, sem demora, todas as 
partes envolvidas, avaliar a medida e 
tomar posição quanto à justificação ou 
não de tal medida. A Comissão notificará 
a sua posição aos Estados-Membros e 
informará as partes interessadas.
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2. A Comissão procederá à consulta 
das partes interessadas no mais curto 
prazo possível. Após essa consulta, 
considera se as medidas tomadas pelo 
Estado-Membro são ou não 
justificadas e comunica o seu parecer 
ao Estado-Membro que tomou a 
iniciativa, aos outros
Estados-Membros e ao fabricante ou 
ao seu mandatário.
3. Se as medidas referidas no n.º 1
forem motivadas por uma lacuna das 
normas harmonizadas, a Comissão 
submeterá o assunto ao comité 
instituído pela Directiva 98/34/CE, se o 
Estado-Membro que adoptou as 
medidas entender que deve manter a 
sua posição, e a Comissão ou o 
Estado-Membro desencadeará o 
processo referido no artigo 8º.

4. Se um artigo de pirotecnia não for 
conforme e tiver aposta a marcação 
«CE», o Estado-Membro competente 
tomará as medidas adequadas em 
relação a quem tiver aposto a marcação 
«CE» e informará do facto a Comissão. 
A Comissão informará os outros 
Estados-Membros.

5. A Comissão assegurará que os 
Estados-Membros sejam mantidos 
informados do progresso e resultado 
do processo.

Se a Comissão considerar que a medida 
nacional se justifica, os Estados-Membros 
tomarão as medidas necessárias para 
assegurar que o produto não seguro é 
retirado dos respectivos mercados e 
informarão a Comissão das mesmas.

Se a Comissão considerar que a medida 
nacional é injustificada, o Estado-
Membro em causa revogá-la-á.

3. Se as medidas referidas no n.º 1 forem 
motivadas por uma lacuna das normas 
harmonizadas, a Comissão submeterá o 
assunto ao comité instituído pela Directiva 
98/34/CE, se o Estado-Membro que 
adoptou as medidas entender que deve 
manter a sua posição, e a Comissão ou o 
Estado-Membro desencadeará o processo 
referido no artigo 8º.

4. Se um artigo de pirotecnia não for 
conforme e tiver aposta a marcação «CE», 
o Estado-Membro competente tomará as 
medidas adequadas em relação a quem 
tiver aposto a marcação «CE» e informará 
do facto a Comissão. A Comissão 
informará os outros Estados-Membros.

Justificação

A Comissão só deverá tomar posição em caso de desacordo. Desta forma, libertar-se-ão 
capacidades, permitindo à Comissão actuar rapidamente, caso exista desacordo face às 
medidas propostas.
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Alteração 38
Artigo 16º, nº1

1. Qualquer medida tomada em aplicação 
da presente directiva
a) para restringir ou proibir a colocação no 
mercado de um produto ou
b) que imponha a retirada de um produto 
do mercado deve ser fundamentada com 
precisão. Essas medidas devem ser 
comunicadas sem demora ao interessado 
directo, com a indicação das vias de 
recurso previstas na legislação em vigor 
no Estado-Membro em questão e dos 
prazos dentro dos quais esses recursos 
devem ser interpostos

1. Qualquer medida tomada em aplicação 
da presente directiva
a) para restringir ou proibir a colocação no 
mercado de um produto ou
b) para retirar um produto do mercado,

deverá ser fundamentada com precisão. 
Essas medidas devem ser notificadas sem 
demora ao interessado directo, com a 
indicação das vias de recurso previstas na 
legislação em vigor no Estado-Membro 
em questão e dos prazos dentro dos quais 
esses recursos devem ser interpostos.

Justificação

Alteração técnica a bem de uma maior clareza do texto, uma vez que o último número se 
aplica a ambas as alíneas, a) e b).

Alteração 39
Artigo 17º, travessão 3 bis (novo)

- criação de um registo de acidentes 
relacionados com a utilização de artigos 
de pirotecnia.

Justificação

É preciso que os dados relativos aos acidentes sejam comparados com regularidade a fim de 
avaliar a eficácia da directiva. A avaliação de impacto efectuada pela Comissão indica que a 
Comissão continuará a solicitar estatísticas sobre acidentes aos Estados-Membros e a 
encorajar os Estados-Membros que ainda não possuam um sistema de registo dos acidentes 
relacionados com fogos de artifício a criarem esse sistema na sequência da adopção da 
presente proposta.

Alteração 40
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Artigo 20º, nº 2

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1 no caso dos fogos de 
artifício e até […] para os outros artigos de 
pirotecnia.
1 24 meses após a publicação da 
directiva.

2. Os Estados-Membros aplicarão estas 
disposições até […]1 no caso dos fogos de 
artifício das categorias 1, 2 e 3 e até […] 
para os outros artigos de pirotecnia, para 
fogos de artificio de categoria 4 e para 
artigos de pirotecnia para o teatro.
1 3 anos após a publicação da 
directiva.

Justificação

Este período de tempo suplementar para a aplicação das disposições relativas ao fogo de 
artifício permite aos fabricantes e importadores exercer quaisquer direitos que tenham 
adquirido ao abrigo das disposições nacionais em vigor antes da entrada em vigor da 
presente directiva. Ao mesmo tempo, este período de transição garante a rápida execução da 
directiva de molde a proteger melhor a saúde e segurança dos consumidores. Para além 
disso, este período de transição concede tempo suficiente para a adopção das normas 
harmonizadas. Por conseguinte, faz-se uma distinção clara entre os fogos de artifício das 
categorias 1, 2 e 3, relativamente aos quais apenas haverá necessidade de rever as normas, e 
os fogos de artifício da categoria 4 e outros artigos de pirotecnia e artigos de pirotecnia para 
teatro, relativamente aos quais não existem actualmente normas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A proposta de directiva e os principais motivos de preocupação

A presente proposta de directiva visa criar normas para o mercado dos fogos de artifício e 
para os equipamentos de segurança automóvel, que utilizam tecnologia pirotécnica. Assim, os 
objectivos da proposta são essencialmente assegurar a livre circulação de produtos de 
pirotecnia no interior da União Europeia, melhorar a segurança de consumidores e 
profissionais, contribuir para a redução do número e gravidade dos acidentes, bem como 
harmonizar as normas de segurança em todos os Estados membros.

O mercado de equipamentos de pirotecnia para a segurança automóvel é avaliado em 5,5 
milhares de milhões de Euros (5,5 billion Euros), enquanto o mercado de fogos de artifício 
corresponderá a 1,4 milhares de milhões de Euros (1,4 billion Euros). Estimam -se as 
importações oriundas da China em mais de 96% do mercado de fogos de artifício, segundo 
dados de 2004.

Convirá que no texto final da directiva fiquem claras a definição de artigos de pirotecnia, a 
definição de fabricante (manufacturer), bem como a definição de “pessoa com conhecimentos 
especiais” (mencionada no actual artigo 2ª).

No mercado dos fogos de artifício, existem problemas relacionados com a qualidade dos 
produtos importados, com a segurança na sua manipulação, com as suas condições de fabrico 
e com a normalização e especificação a que as diferentes categorias de produtos estão sujeitas. 
Identificam -se várias questões polémicas, nomeadamente as relacionadas com a definição de 
uma idade mínima para a manipulação dos artigos, com a autonomia de cada Estado na 
definição de normas, com processos específicos de comercialização, devidos a tradições 
culturais ou religiosas, com os tipos de testes a que os artigos devam ser sujeitos, para se ter 
garantida a qualidade e a segurança.

No economicamente mais vasto mercado dos equipamentos de segurança para a indústria 
automóvel, com uso de tecnologia pirotécnica, os problemas são outros, bem como são 
diferentes as necessidades de clarificação e melhor definição. Em qualquer caso, a 
certificação única dos equipamentos de segurança automóvel poderá constituir um avanço, 
assim como uma rotulagem precisa poderá ser uma melhoria, facilitando -se assim a 
construção de um verdadeiro mercado interno europeu.

Apresentam-se um conjunto de alterações que, sem pretenderem ser exaustivas, já procuram 
abordar os aspectos essenciais que necessitarão ser corrigidos ou aperfeiçoados. Assim, pode 
ser útil a explicita inclusão nos artigos de pirotecnia, para além dos fogos de artifício, dos 
artigos de pirotecnia para uso em espectáculos e aqueles que se utilizam em airbags, cintos de 
segurança e outros equipamentos de segurança automóvel.

Houve alguma preocupação em não considerar como colocação no mercado os fogos de 
artifício criados para uso próprio, para satisfazer especificidades existentes nalguns países e 
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regiões. Também parecia importante que a rotulagem dos artigos de pirotecnia para 
automóvel, contemplasse o facto de a venda ser feita a utilizadores profissionais. Também 
com esse objectivo, importou clarificar o próprio conceito de "artigo de pirotecnia", o que se 
fez nalgumas das alterações propostas. A própria definição de artigos de pirotecnia teatrais 
cobre todos os artigos de pirotecnia concebidos e produzidos para divertimento e utilização 
num palco.

Os artigos de pirotecnia para automóvel referem-se aos componentes de dispositivos de 
segurança automóvel, contendo substâncias pirotécnicas. Esta definição também mereceu uma 
proposta de alteração. A menção do prazo de validade dos artigos de pirotecnia também 
pareceu importante na rotulagem. Assim como se procurou que os conceitos de fabricante e 
de importador de artigos de pirotecnia fossem clarificados. A questão da inspecção regular 
dos artigos de pirotecnia e da sua armazenagem também mereceu propostas de alteração. 
Efectivamente, convém assegurar a maior segurança possível quanto aos artigos de pirotecnia, 
nas fases de fabrico, armazenagem e utilização final.

É igualmente importante registar que existe uma nova abordagem em matéria de 
harmonização. 

2. A Nova abordagem em matéria de harmonização

O relator deseja salientar que a conclusão do mercado interno de mercadorias não poderia ter 
sido conseguida sem a adopção de uma nova técnica regulamentar, a nova abordagem em 
matéria de harmonização e de normalização, que estabelece apenas os requisitos essenciais de 
carácter geral, limitando a intervenção pública ao essencial e deixando às empresas e à 
indústria a possibilidade de escolha quanto à forma como cumprem as suas obrigações 
públicas.

Esta nova técnica e estratégia regulamentar foi estabelecida na Resolução do Conselho de 
1985 relativa a uma nova abordagem em matéria de harmonização e de normalização
técnicas, que consagra os seguintes princípios:

- A harmonização legislativa será limitada à adopção dos requisitos de segurança essenciais a 
que devem corresponder os produtos colocados no mercado, se se quiser que beneficiem de
livre circulação na Comunidade;
- As especificações técnicas dos produtos que cumprem os requisitos essenciais estabelecidos 
nas directivas são fixadas em normas harmonizadas, que são normas europeias adoptadas por 
organizações europeias privadas competentes em matéria de normalização;
- A aplicação de normas harmonizadas ou outras permanece voluntária, podendo o fabricante 
aplicar outras especificações técnicas para cumprir os requisitos;
- As normas harmonizadas, cujos números de referência estão publicados no Jornal Oficial, 
são transpostas para as normas nacionais. Essa transposição significa que as normas europeias 
em questão devem ser disponibilizadas como normas nacionais de forma idêntica e que todas 
as normas nacionais contraditórias devem ser eliminadas dentro de um determinado prazo;
- Os produtos fabricados de acordo com uma norma nacional que transpõe uma norma 
harmonizada beneficiam da presunção de conformidade com os correspondentes requisitos 
essenciais da directiva relativa à nova abordagem” aplicável;
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- Apenas os produtos que cumprem os requisitos essenciais podem ser colocados no mercado;
- É necessário um procedimento de cláusula de salvaguarda a fim de permitir contestar a 
conformidade de um produto, ou falhas ou lacunas nas normas harmonizadas.

A presente proposta de directiva relativa à colocação no mercado de artigos de pirotecnia tem 
totalmente por base os princípios supramencionados, que respeita, da nova abordagem. 
Consequentemente, a directiva estabelece, em termos gerais, os requisitos de saúde e 
segurança que os artigos de pirotecnia devem cumprir.

Para além disso, a presente proposta de directiva é consentânea com a Directiva 93/15/CEE 
relativa à harmonização das disposições respeitantes à colocação no mercado e ao controlo 
dos explosivos para utilização civil. Embora a directiva exclua explicitamente os artigos de 
pirotecnia do seu âmbito de aplicação, um dos seus considerandos indica estar prevista 
legislação suplementar relativa aos artigos de pirotecnia. 

3. Conclusão

No entender do relator, a harmonização ao abrigo da nova abordagem é necessária para a 
colocação no mercado de artigos de pirotecnia uma vez que, para os Estados-Membros, estão 
em causa interesses legítimos em matéria de saúde e segurança, que poderão, por exemplo, 
impedir, por razões de protecção dos consumidores, o comércio intracomunitário. No entanto, 
esta medida harmonizada não é exaustiva, uma vez que não impede regras nacionais mais 
rígidas no que se refere à idade mínima e à comercialização e utilização de determinadas 
categorias de fogo de artifício.

Em suma, espera-se que a presente directiva, após ampla discussão, possa constituir um 
conjunto de normas reguladoras dos dois sectores abrangidos. Para isso, a audição pública 
realizada deu um importante contributo, assim como será relevante a análise do estudo de 
impacto.
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ANEXO: RESTRIÇÕES À VENDA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO AOS 
COSUMIDORES POR IDADE E ÉPOCA DO ANO EM QUE PODEM SER 

VENDIDOS OU UTILIZADOS 1

Estado-Membro Restrições em matéria de idade 

mínima 

Restrições por época do 

ano 

Áustria Categoria I - (novidades em fogos 
de artifício e brinquedos que usam 
fogo de artifício)- Sem restrições
Categoria II – venda 18 anos
Categoria III - (fogos de artifício de 
maior dimensão)
Autorização especial 
Categoria IV – Utilização 
profissional

Sem restrições

Bélgica 16 anos excepto para determinados 
artigos específicos

Sem restrições

Chipre Essencialmente existe uma 
proibição geral à venda aos 
consumidores.
À discrição do inspector 

responsável pelos explosivos. Só são 
vendidos aos consumidores 
pequenos fulminantes, Christmas 
crackers (foguete de Natal) e 
espoletas fulminantes.

/

República Checa Classe I – Sem restrições
Classe II - 18 anos
Classes III e IV - 18 anos

Sem restrições

Dinamarca Categoria I - 15 anos
Categoria II - 18 anos

Sem restrições

Estónia Geralmente 18 embora a categoria I 
possa ser vendida a pessoas mais 
jovens.

A venda e utilização de 
petardos são proibidas
entre 01.11-30.12.

Finlândia 12 anos fogos de artifício menos Vendas proibidas entre 1-

  
1 Fonte: Documento de Consulta da Comissão Europeia, Informação de base sobre a legislação nos Estados-
Membros relativa aos fogos de artifício, incluído na Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish
Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005 (Revisão da Política relativa aos fogos de artifício 
– Documento de Consulta, Ministério irlandês da Justiça, Igualdade e Reforma Legislativa, Março de 2005)
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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perigosos 
18 maioria dos fogos de artifício 

26 de Dezembro 

França Classe I – 8 anos
Classe II e III - 18 anos
Classe IV – Utilização
profissional, 18 anos

Sem restrições

Alemanha Classe I – recomendado: 12 anos
Classe II - 18 anos
Classe III - 18 anos. É exigida 
autorização 
Classe IV – Professional

Classe II só pode ser 
utilizada em 31.12 e 01.01.

Grécia Essencialmente existe uma 
proibição geral à venda aos 
consumidores. É exigida licença
especial para aquisição, transporte e 
utilização

Utilização interdita na 
Páscoa

Hungria Proibição total de venda aos 
consumidores /

Irlanda Essencialmente existe uma 
proibição geral da venda aos 
consumidores. A importação está 
limitada aos profissionais.

/

Itália / /

Letónia Classes I e II - 16 anos. Sem restrições

Lituânia 18 anos Venda proibida entre 
20.01-01.12 a não ser a 
especialistas.

Luxemburgo Classe I – Sem restrições
Classes II e III - 18 anos

Sem restrições

Malta / /

Países Baixos / /

Polónia / /

Portugal 18 anos Sem restrições

Eslováquia / /

Eslovénia / /

Espanha Classe I - 8 anos
Classe II - 14 anos
Classe III - 18 anos
Classe IV Apenas profissionais 

Sem restrições 

Suécia 18 anos (para um pequeno número 
de artigos).

/

Reino Unido Categorias I, II, e III - 18 anos
Categoria IV – Apenas 

Sem restrições 
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profissionais 

Bulgária Categoria I – Sem restrições
Categoria II - 18 anos
Categorias III e IV – Apenas 
profissionais

Sem restrições 

Roménia 18 anos A venda só é permitida 
entre 27.12- 31.12 e a 
utilização entre 31.12 e 
01.01.


