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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických 
výrobkov na trhu
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0457)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0312/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Medzi pyrotechnické výrobky patria 
o.i. zábavná pyrotechnika, scénická 
pyrotechnika a pyrotechnické výrobky na 
technické účely používané napríklad na 
výrobu plynu vo vzduchových vankúšoch 
a napínačoch bezpečnostných pásov atď.

Odôvodnenie

Uvádza neúplný zoznam výrobkov a príklady, ktorých sa týka táto smernica, čo umožní 
objasniť jej pôsobnosť.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku E. Ú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
dováža výrobok do Spoločenstva, by mala 
prevziať všetky povinnosti výrobcu na 
zabránenie umiestneniu falšovaných 
výrobkov na trh.

Odôvodnenie
Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a 
pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť autorizovaných zástupcov, musí dovozca 
prevziať zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným 
bezpečnostným normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s 
požiadavkami na zabránenie umiestnenia falšovaných výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5b (nové)

(5b) Pyrotechnický výrobok by mal 
vyhovovať tejto smernici v čase jeho 
prvého umiestnenia na trh Spoločenstva.  
Zábavná pyrotechnika vyrobená na 
vlastné použitie sa však nepovažuje za 
umiestnenú na trh podľa zásad uznesenia 
Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k 
technickej harmonizácii a normám1. 
_______

1Ú. v. ES  C 136, 04.06.1985, s. 1.

Odôvodnenie

Výrobky na vlastné použitie sa vo všeobecnosti nepovažujú za umiestnené na trh v zmysle 
smerníc o novom prístupe a tieto výrobky preto nemusia dodržiavať predmetnú smernicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 6

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré 
tkvejú v používaní pyrotechnických 
výrobkov, je vhodné stanoviť vekové 
hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich 
používanie a zabezpečiť, aby ich označenie 
obsahovalo dostatočné a primerané 
informácie o bezpečnom používaní 
s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí 

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré 
tkvejú v používaní pyrotechnických 
výrobkov, je vhodné stanoviť vekové 
hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich 
používanie a zabezpečiť, aby ich označenie 
obsahovalo dostatočné a primerané 
informácie o bezpečnom používaní 
s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí 
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a životné prostredie. Pre určité 
pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť 
také ustanovenie, na základe ktorého budú 
tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným 
odborníkom s potrebnými znalosťami, 
schopnosťami a skúsenosťami.

a životné prostredie. Pre určité 
pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť 
také ustanovenie, na základe ktorého budú 
tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným 
odborníkom s potrebnými znalosťami, 
schopnosťami a skúsenosťami. V prípade 
pyrotechnických výrobkov pre 
automobilový priemysel by požiadavky na 
označovanie mali zohľadňovať aktuálne 
postupy a skutočnosť, že podniky 
dodávajúce súčiastky automobilovému 
priemyslu predávajú výrobky 
profesionálnym používateľom.

Odôvodnenie

Malo by sa vziať do úvahy, že pyrotechnické výrobky pre automobilový priemysel sa obvykle 
nepredávajú priamo spotrebiteľom, ale profesionálnym používateľom (výrobcom vozidiel a 
ich autorizovaným servisom). Povinnosti označovania podľa tejto smernice by mali zohľadniť 
túto skutočnosť, ako aj iné požiadavky ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva, 
najmä v kartách bezpečnostných údajov ustanovených v smernici  Komisie z 5. marca 1991, 
ktorou sa stanovujú podrobnosti informačného systému pre nebezpečné prípravky na 
vykonanie článku 10 smernice Rady 88/379/EHS, ktoré sprevádzajú dodávky pyrotechnických 
výrobkov na použitie v automobilovom priemysle. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 12

(12) Európske harmonizované normy 
zostavuje, prijíma a upravuje Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky 
výbor pre elektrotechnickú normalizáciu 
(CENELEC) a Európsky ústav 
telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto 
organizácie sú uznané organizácie 
oprávnené prijímať harmonizované normy, 
ktoré vytvorili v súlade so všeobecným 
usmernením týkajúcim sa spolupráce 
medzi sebou a Komisiou1, a s postupom 
ustanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998, ktorá stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov.

(12) Európske harmonizované normy 
zostavuje, prijíma a upravuje Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky 
výbor pre elektrotechnickú normalizáciu 
(CENELEC) a Európsky ústav 
telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto 
organizácie sú uznané organizácie 
oprávnené prijímať harmonizované normy, 
ktoré vytvorili v súlade so všeobecným 
usmernením týkajúcim sa spolupráce 
medzi sebou a Komisiou1, a s postupom 
ustanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998, ktorá stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov. V prípade 
pyrotechnických výrobkov pre 

  
1 Ú. v. EÚ C 91, 16.4.2003, s. 7.
1 Ú. v. EÚ C 91, 16.4.2003, s. 7.
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automobilový priemysel by sa mali 
vzhľadom na medzinárodnú povahu 
európskych dodávateľov automobilového 
priemyslu uprednostniť medzinárodné 
normy ISO  pred európskymi normami . 

Odôvodnenie

Zosúlaďuje text a odporúčania skupiny na vysokej úrovni CARS 21. Keďže európsky 
dodávatelia automobilového priemyslu predávajú svoje výrobky na celom svete, 
uprednostňujú sa na zachovanie konkurencieschopnosti medzinárodné normy ISO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Podľa tzv. nového prístupu k 
technickej harmonizácii a štandardizácii 
sa na  pyrotechnické výrobky vyrobené v 
súlade s harmonizovanými uplatňuje 
prezumcia dodržiavania nutných 
bezpečnostných noriem podľa tejto 
smernice. Uplatňovanie harmonizovaných 
noriem a iných noriem zostáva naďalej 
dobrovoľné a výrobca alebo dovozca by 
mohli uplatniť iné technické špecifikácie 
na splnenie požiadaviek.

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a na to, aby boli jasné zásady nového prístupu, z ktorých 
vychádza predložený návrh smernice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Skupiny pyrotechnických výrobkov, 
napríklad podobné výrobky s rôznymi 
farbami, by notifikované orgány mali 
posudzovať ako skupiny výrobkov, ak sú 
tieto výrobky dostatočne podobné. 

Odôvodnenie

Na zníženie nákladov pre výrobcov a dovozcov zábavnej pyrotechniky by nemalo byť nutné 
testovať každý druh výrobku. Ako sa uvádza vo vyhodnotení vplyvu predloženom Komisiou, z 
dôvodu minimálnych rozdielov existuje priestor na zoskupenie zábavnej pyrotechniky podľa 
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rozmeru a charakteristiky. Notifikované orgány uplatňujú tento postup v súčasnosti na 
testovanie výbušnín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Podľa tzv. nového prístupu k 
technickej harmonizácii a štandardizácii 
je potrebný postup ochrannej doložky, 
ktorý umožní napadnúť splnenie noriem v 
prípade výrobku alebo nedostatky 
harmonizovaných noriem. Členské štáty 
sú preto povinné vykonať všetky príslušné 
opatrenia na zákaz alebo obmedzenie 
umiestnenia na trhu výrobkov s 
označením CE alebo ich stiahnuť z trhu v 
prípade, ak tieto výrobky ohrozujú zdravie 
a bezpečnosť spotrebiteľov pri použití na 
ich určený účel. 

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a na to, aby boli jasné zásady nového prístupu, z ktorých 
vychádza predložený návrh smernice. Smernice o novom prístupe preto obsahujú ochrannú 
doložku, ktorá členským štátom ukladá povinnosť obmedziť alebo zakázať umiestnenie 
nebezpečných výrobkov alebo výrobkov nesplňujúcich normy na trhu, alebo ich stiahnuť z 
trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 16a (nové)

(16a) Dodávať bezpečné výrobky a tak 
zabrániť platbe odškodného za chybné 
výrobky, ktoré spôsobili škodu osobám a 
na majetku, je v záujme výrobcu a 
dovozcu. Z tohto hľadiska dopĺňa 
smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 
1985 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov o zodpovednosti za 
chybné výrobky1 túto smernicu, pretože 
ustanovuje prísny režim zodpovednosti 
výrobcov a dodávateľov a zabezpečuje 
primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov. 
Táto smernica ďalej ustanovuje, že 
notifikované orgány by mali byť 
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primerane poistené, pokiaľ ide o ich 
profesionálne činnosti, okrem prípadov, 
keď ich zodpovednosť prevezme štát v 
súlade s národnými právnymi predpismi, 
alebo keď je členský štát priamo 
zodpovedný za testy. 
_____

1 Ú. v. ES L 210, 7.08.1985, s. 29. Smernica v 
znení zmien a doplnení v smernici  1999/34/ES (Ú. 
v. ES L 141, 4.6.1999, s. 20).

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a súladu s inými nástrojmi Spoločenstva. Smernica o 
zodpovednosti za výrobky je preto uplatniteľná na všetky výrobky, na ktoré sa uplatňujú 
smernice o novom prístupe. Tento návrh smernice a smernica o zodpovednosti za výrobky sa 
teda navzájom dopĺňajú a zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 17

(17) Je nutné poskytnúť prechodné 
obdobie, aby sa vnútroštátne právne 
predpisy mohli v určených oblastiach 
postupne upraviť.

(17) Je nutné poskytnúť prechodné 
obdobie, aby sa vnútroštátne právne 
predpisy mohli v určených oblastiach 
postupne upraviť. Výrobcovia a 
dovozcovia preto musia mať dostatok 
času na využitie práv podľa platných 
vnútroštátnych predpisov pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice 
napríklad na predaj zásob už vyrobených 
výrobkov. Špecifické prechodné obdobie 
ustanovené v tejto smernici by ponechalo 
viac času na prijatie harmonizovaných 
noriem a zabezpečilo by rýchle 
uplatňovanie smernice, ktoré by zvýšilo 
ochranu spotrebiteľov. 

Odôvodnenie

Viac času na uplatnenie ustanovení o zábavnej pyrotechnike umožní výrobcom a dovozcom 
využiť všetky práva, ktoré im prináležali podľa platných vnútroštátnych predpisov pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Prechodné obdobie zároveň zaručí rýchle 
uplatňovanie smernice s cieľom lepšej ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. 
Prechodné obdobie ďalej poskytuje dostatok času na prijatie harmonizovaných noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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Článok 1 odsek 4 zarážka 3

– pyrotechnické výrobky určené na 
používanie v lietadle;

– pyrotechnické výrobky určené na 
používanie v leteckom a kozmickom 
priemysle;

Odôvodnenie

Na pyrotechnické výrobky určené na použitie v lietadlách a kozmických lodiach by sa nemala 
uplatňovať táto smernica, pretože toto odvetvie priemyslu používa veľmi prísne bezpečnostné 
normy. Nie je preto potrebné prijať harmonizované normy na tieto výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 odsek 1

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená 
akýkoľvek výrobok obsahujúci látky alebo 
zmes látok, ktorý je zostrojený na 
vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu 
alebo dymu alebo kombinácie týchto 
efektov prostredníctvom samostatných 
exotermických chemických reakcií na 
účely zábavy aj na iné účely.

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená 
akýkoľvek výrobok obsahujúci látky alebo 
zmes látok, ktorý je zostrojený na 
vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu 
alebo dymu alebo kombinácie týchto 
efektov prostredníctvom samostatných 
exotermických chemických reakcií .

Odôvodnenie

Zosúlaďuje text a odporúčania OSN pre dopravu nebezpečného tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 2 odsek 2

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé 
sprístupnenie individuálneho výrobku na 
trhu Spoločenstva, ktorý je určený na 
konečnú spotrebu, pokiaľ ide o distribúciu 
a/alebo používanie, či už za úplatu alebo 
bezplatne.

2. Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé 
sprístupnenie individuálneho výrobku na 
trhu Spoločenstva, pokiaľ ide o distribúciu 
a/alebo používanie, či už za úplatu alebo 
bezplatne. Výrobky vyrobené na vlastné 
použitie sa nepovažujú za umiestnené na 
trh. 

Odôvodnenie

Na lepšie prispôsobenie definície umiestnenia na trh na všetky výrobky, na ktoré sa uplatňuje 
táto smernica a najmä na pyrotechnické výrobky pre automobilový priemysel, ktoré sa 
umiestňujú na trh na zabudovanie do iných systémov vo vozidlách (ako napríklad do 
airbagov, sedadiel atď.) a až potom sa „konečne používajú“ na ochranu posádky vozidla. 
Ďalej je vhodné objasniť, že výrobky na vlastné použitie sa vo všeobecnosti nepovažujú za 
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umiestnené na trh v zmysle smerníc o novom prístupe a tieto výrobky preto nemusia 
dodržiavať predmetnú smernicu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 odsek 3a (nový)

(3a) „Scénická pyrotechnika“ znamená 
pyrotechniku určenú na použitie na 
javiskách a aktivovanú elektricky alebo 
elektronicky. 

Pozri PDN k článku 3 ods. 1 písm. (a a) (novému)

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 4

4. „Automobilový pyrotechnický výrobok“ 
znamená výrobok, ktorý obsahuje 
pyrotechnické látky používané na 
spustenie bezpečnostných zariadení alebo 
iných zariadení v motorových vozidlách.

4. „Automobilový pyrotechnický výrobok“ 
znamená súčiastku automobilového 
bezpečnostného zariadenia, ktorá 
obsahuje pyrotechnické látky a ktorá sa 
používa na spustenie bezpečnostných 
zariadení alebo iných zariadení vo
vozidlách.

Odôvodnenie

Na spresnenie výrobkov, na ktoré sa uplatňuje táto smernica. Vypustenie slova „motorových“ 
preto, že tieto výrobky možno používať aj  v iných ako motorových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 odsek 5

5. „Výrobca“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá konštruuje a/alebo 
vyrába výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto 
smernica, alebo ktorý si dal takýto výrobok 
skonštruovať a vyrobiť za účelom jeho 
umiestnenia na trhu alebo pre svoje vlastné 
profesionálne alebo súkromné použitie
pod svojim vlastným menom alebo 

5. „Výrobca“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá konštruuje a/alebo 
vyrába výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto 
smernica, alebo ktorý si dal takýto výrobok 
skonštruovať a vyrobiť za účelom jeho 
umiestnenia na trhu pod svojim vlastným 
menom alebo obchodnou značkou.
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obchodnou značkou; alebo umiestňuje 
výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto 
smernica, na trhu pod svojim vlastným 
menom alebo obchodnou značkou.

Odôvodnenie

Zosúlaďuje text a definíciu umiestnenia na trhu, najmä skutočnosť, že výrobky vyrobené na 
vlastné použitie sa nepovažujú za umiestnené na trh, a poskytuje jasnejšiu definíciu vzhľadom 
na zásady nového prístupu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 odsek 6

6. „Poverený zástupca“ znamená 
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu 
so sídlom v Spoločenstve, ktorá obdržala 
od výrobcu písomné splnomocnenie, aby 
vystupovala v jeho mene, pokiaľ ide 
o povinnosti výrobcu podľa tejto 
smernice.

6. „Dovozca“ znamená každú fyzickú 
alebo právnickú osobu so sídlom v 
Spoločenstve, ktorá dáva k dispozícii 
výrobok z tretej krajiny na trh 
Spoločenstva prvý krát počas výkonu 
svojej podnikateľskej činnosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a 
pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť poverených  zástupcov, dovozca musí prevziať 
zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným bezpečnostným 
normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s požiadavkami na zabránenie 
umiestnenia falšovaných výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 odsek 8

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ 
znamená osobu, ktorej členské štáty 
povolili vlastniť a/alebo používať na ich 
území ohňostroje triedy 4 a/alebo iné 
pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené 
v článku 3.

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ 
znamená osobu, ktorej členské štáty 
povolili vlastniť a/alebo používať na ich 
území zábavnú pyrotechniku triedy 4, 
scénickú pyrotechniku triedy 2 a/alebo iné 
pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené 
v článku 3.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 2 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
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vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 odsek 1 bod (aa) (nový)

(aa) Scénická pyrotechnika
Trieda 1: Scénická pyrotechnika na 
použitie na javiskách, ktorá predstavuje 
malé riziko;
Trieda 2: Scénická pyrotechnika  určená 
výlučne na použitie osobami s odbornými 
vedomosťami.

( Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému))

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 1 bod (b)

(b) Iné pyrotechnické výrobky (b) Iné pyrotechnické výrobky

Trieda 1: iné pyrotechnické výrobky ako 
ohňostroje, ktoré predstavujú nízke 
nebezpečenstvo;

Trieda 1: iné pyrotechnické výrobky ako 
zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke 
nebezpečenstvo;

Trieda 2: iné pyrotechnické výrobky ako 
ohňostroje, ktoré sú určené na manipuláciu 
alebo používanie iba osobami, ktoré majú 
odborné znalosti.

Trieda 2: iné pyrotechnické výrobky ako 
zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré sú určené na 
manipuláciu alebo používanie iba osobami, 
ktoré majú odborné znalosti.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3 a (novému) a k článku 3 ods. 2 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 odsek 2
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2. Výrobcovia pyrotechnických výrobkov 
majú sídlo v Spoločenstve alebo ustanovia 
svojho povereného zástupcu.

2.  Ak výrobca nemá sídlo v Spoločenstve, 
dovozca pyrotechnických výrobkov 
prevezme všetky povinnosti výrobcu podľa 
tejto smernice. 

Namiesto výrobcu sa úrady a orgány 
v Spoločenstve môžu obrátiť na 
povereného zástupcu, pokiaľ ide 
o povinnosti, ktorých výkon bol zverený 
zástupcovi.

Úrady a orgány v Spoločenstve sa môžu 
obrátiť na dovozcu, pokiaľ ide o 
povinnosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a 
pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť poverených  zástupcov, dovozca musí prevziať 
zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným bezpečnostným 
normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s požiadavkami na zabránenie 
umiestnenia falšovaných výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 5 odsek 1

Netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 2

2. Ustanovenia tejto smernice tiež 
neobmedzujú opatrenia členských štátov, 
ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného 
bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov, 
aby sa obmedzilo používanie a/alebo 
predaj ohňostrojov triedy 2 a 3 širokej 
verejnosti.

2. Ustanovenia tejto smernice tiež 
neobmedzujú opatrenia členských štátov, 
ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného 
bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov, 
aby sa obmedzilo používanie a/alebo 
predaj zábavnej pyrotechniky triedy 2 a 3 
širokej verejnosti a scénickej pyrotechniky 
triedy 1.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3 a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 6 odsek 3
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3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách 
a počas predvádzania na marketingové 
účely členské štáty nebránia vystavovaniu 
pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú 
v súlade s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na 
účely predaja až kým ich výrobca alebo
jeho poverený zástupca so sídlom 
v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas 
takýchto akcií sa prijmú príslušné 
bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami 
stanovenými príslušným orgánom 
príslušného členského štátu.

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách 
a počas predvádzania na marketingové 
účely členské štáty nebránia vystavovaniu 
pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú 
v súlade s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza  názov a dátum konania 
príslušného obchodného veľtrhu, výstavy 
alebo prezentácie a ich nesúlad a 
nedostupnosť na účely predaja až kým ich 
výrobca alebo dovozca so sídlom v 
Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas 
takýchto akcií sa prijmú príslušné 
bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami 
stanovenými príslušným orgánom 
príslušného členského štátu.

Odôvodnenie
Podľa zásad smerníc o novom prístupe sa predvádzanie výrobku na obchodných veľtrhoch, 
výstavách alebo prezentáciách nepovažuje  za umiestnenie na trh. Aby sa zabránilo 
umiestneniu týchto výrobkov na trh pred tým, než splnia podmienky tejto smernice, malo by sa 
výrobkoch uvádzať aj miesto ich určenia. Tento PDN tiež zohľadňuje, že dovozca by mal 
prevziať úlohy výrobcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 6 odsek 4

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu 
a používaniu automobilových
pyrotechnických výrobkov, ktoré sú 
vyrobené na účely výskumu, vývoja 
a testovania a ktoré nie sú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na 
účely predaja.

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu 
a používaniu pyrotechnických výrobkov, 
ktoré sú vyrobené na účely výskumu, 
vývoja a testovania a ktoré nie sú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice za 
predpokladu, že viditeľné označenie jasne 
uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na 
účely predaja.

Odôvodnenie

Prispôsobuje text výrobkom, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 7 odsek 1 bod (a) trieda 1

Trieda 1: 12 rokov. Trieda 1: 16 rokov
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Odôvodnenie

Napriek nedostatku porovnateľných údajov z členských štátov o nehodách v súvislosti s 
pyrotechnikou sú obeťami nehôd väčšinou deti mladšie ako 17 rokov, čo dokazujú údaje o 
nehodách v Spojenom kráľovstve v rokoch 2002 až 2004, kde sa približne 50 % všetkých 
nehôd týkalo detí mladších ako 17 rokov, pričom vyše 30 % všetkých zranení utrpeli deti 
mladšie ako 13 rokov. Pyrotechnika by sa preto nemala predávať deťom mladším ako 16 
rokov. Mohol by sa tak výrazne znížiť počet nehôd v súvislosti s pyrotechnikou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 7 odsek 2 bod (b) názov

b) Iné pyrotechnické výrobky b) Iné pyrotechnické výrobky a scénická 
pyrotechnika

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3 a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 7 odsek 3 bod (b)

b) Iné pyrotechnické výrobky triedy 2. b) Iné pyrotechnické výrobky a scénická 
pyrotechnika triedy 2.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3 a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 8 odsek 1

1. Komisia môže v súlade s postupmi 
stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať 
európske normalizačné orgány, aby 
vytvorili alebo upravili európske normy na 
podporu tejto smernice.

1. Komisia môže v súlade s postupmi 
stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať 
európske normalizačné orgány, aby 
vytvorili alebo upravili európske alebo 
medzinárodné normy na podporu tejto 
smernice.
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Odôvodnenie

Zosúlaďuje text a odporúčania skupiny na vysokej úrovni CARS 21. Keďže európsky 
dodávatelia automobilového priemyslu predávajú svoje výrobky na celom svete, 
uprednostňujú sa na zachovanie konkurencieschopnosti medzinárodné normy ISO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 12 názov

Označovanie Označovanie výrobkov iných ako
pyrotechnických výrobkov pre 
automobilový priemysel

(Pozri PDN k článku 12 a (novému))

Odôvodnenie

Malo by sa vziať do úvahy, že pyrotechnické výrobky pre automobilový priemysel sa obvykle 
nepredávajú priamo spotrebiteľom, ale profesionálnym používateľom (výrobcom vozidiel a 
ich autorizovaným servisom). Povinnosti označovania podľa tejto smernice by mali zohľadniť 
túto skutočnosť, ako aj iné požiadavky ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva, 
najmä v kartách bezpečnostných údajov ustanovených v smernici  Komisie z 5. marca 1991, 
ktorou sa stanovujú podrobnosti informačného systému pre nebezpečné prípravky na 
vykonanie článku 10 smernice Rady 88/379/EHS, ktoré sprevádzajú dodávky pyrotechnických 
výrobkov na použitie v automobilovom priemysle. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 12 odsek 2

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
uvádza minimálne meno výrobcu alebo 
jeho povereného zástupcu, názov a druh 
výrobku, minimálne vekové obmedzenia, 
ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 
7, príslušnú triedu a návod na použitie 
a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť.
Označovanie sa vzťahuje aj na 
triedu/rozdelenie (1.1-1.6) látok alebo 
zmesi látok, ktoré sú obsiahnuté vo 
výrobku v súlade s klasifikačnou schémou 
UN/ADR alebo porovnateľnými 
informáciami o nebezpečenstve 
(nebezpečenstvo masového výbuchu, 
nebezpečenstvo rozmetania, 
nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo 
požiaru).

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
uvádza minimálne meno výrobcu alebo 
dovozcu, názov a druh výrobku, minimálne 
vekové obmedzenia, ktoré sú uvedené 
v odsekoch 1 a 2 článku 7, príslušnú triedu 
a návod na použitie, dátum použiteľnosti a 
podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť.
Označovanie sa vzťahuje aj na 
triedu/rozdelenie (1.1-1.6) látok alebo 
zmesi látok, ktoré sú obsiahnuté vo 
výrobku v súlade s klasifikačnou schémou 
UN/ADR alebo porovnateľnými 
informáciami o nebezpečenstve 
(nebezpečenstvo masového výbuchu, 
nebezpečenstvo rozmetania, 
nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo 
požiaru).
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Odôvodnenie

V prípade, ak výrobca nemá sídlo v Spoločenstve, je dôležité, aby sa na označení uvádzalo 
meno dovozcu. Tak je možné identifikovať osobu zodpovednú za umiestnenie výrobku na trh a 
tak zabrániť umiestňovaniu falšovaných výrobkov na trh. Je tiež dôležité uviesť dátum 
použiteľnosti, aby sa zabránilo nehodám pri manipulácii s pyrotechnikou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 12 odsek 3a (nový)

3a. Scénické pyrotechnické výrobky musia 
ešte navyše obsahovať tieto minimálne 
informácie: 
Trieda 1: podľa potreby: označenie „len 
na použitie v exteriéri“ a minimálnu 
bezpečnostnú vzdialenosť
Trieda 2: označenie „len na použitie 
osobami s odbornými vedomosťami“ a 
minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť / 
vzdialenosti.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3 a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu (aa) (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné 
vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. CEN tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 12 odsek 5

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa 
nevzťahujú na ohňostroje triedy 4 a iné 
pyrotechnické výrobky triedy 2, ktoré 
výrobca verejne vystavuje.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže zábavná pyrotechnika vyrobená na  vlastné použitie sa nepovažuje za umiestnenú na 
trh, nemusí preto dodržiavať ustanovenia tejto smernice vrátane požiadaviek na označovanie, 
nie je tento odsek už potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 12a (nový)
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Článok 12a
Označovanie pyrotechnických výrobkov 

pre automobilový priemysel 
1. Označenie pyrotechnických výrobkov 
pre automobilový priemysel uvádza aspoň 
meno výrobcu alebo dovozcu a názov a 
druh tovaru.
2. Ak na pyrotechnickom výrobku pre 
automobilový priemysel nie je dostatok 
miesta na umiestnenie označenia v súlade 
s odsekom 1, informácie sa uvedú na 
balení. 

Odôvodnenie

Malo by sa vziať do úvahy, že pyrotechnické výrobky pre automobilový priemysel sa obvykle 
nepredávajú priamo spotrebiteľom, ale profesionálnym používateľom (výrobcom vozidiel a 
ich autorizovaným servisom). Povinnosti označovania podľa tejto smernice by mali zohľadniť 
túto skutočnosť, ako aj iné požiadavky ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva, 
najmä  v kartách bezpečnostných údajov ustanovených v smernici  Komisie z 5. marca 1991, 
ktorou sa stanovujú podrobnosti informačného systému pre nebezpečné prípravky na 
vykonanie článku 10 smernice Rady 88/379/EHS, ktoré sprevádzajú dodávky pyrotechnických 
výrobkov na použitie v automobilovom priemysle. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 13 odsek 1a (nový)

(1a) Členské štáty uskutočňujú pravidelné 
inšpekcie pyrotechnických výrobkov pri 
vstupe na ich území a v zariadeniach na 
ich skladovanie a výrobu.

Odôvodnenie

Na monitorovanie výrobkov umiestnených na trhu musia mať dozorné orgány právomoci a 
zdroje na pravidelné návštevy obchodných, priemyselných a skladových priestorov; na 
organizovaní náhodných kontrol na mieste; na odber vzoriek a ich posúdenie a testovanie a 
na to, aby mohli žiadať o všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty informujú Komisiu o 
svojich činnostiach týkajúcich sa 
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trhového dozoru.

Odôvodnenie

Národné dozorné orgány a Komisia si musia vzájomne vypomáhať pri riadnom a 
rovnomernom uplatňovaní tejto smernice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 15

1. Ak má členský štát opodstatnené 
dôvody veriť, že pyrotechnický výrobok 
nie je v súlade s požiadavkami tejto 
smernice, v rámci postupu informovania, 
ktorý je uvedený v článku 13, odsek 3 a 
14, uvedie dôvody svojho rozhodnutia 
a najmä, či nezhoda je dôsledkom:

1. Ak členský štát nesúhlasí s opatreniami 
iného členského štátu podľa článkov 13 
alebo 14 alebo ak sa Komisia domnieva, 
že takéto opatrenie je v rozpore s 
právnymi predpismi Spoločenstva, 
Komisia bezodkladne konzultuje so 
všetkými dotknutými stranami, vyhodnotí 
opatrenie a zaujme stanovisko v otázke 
opodstatnenosti opatrenia. Komisia 
oznámi svoje stanovisko členským štátom 
a informuje o ňom  zainteresované strany.

(a) nesplnenia základných požiadaviek 
uvedených v článku 4 ods. 1;
(b) nesprávneho uplatňovania 
harmonizovaných noriem uvedených 
v článku 8;
(c) nedostatkov v samotných 
harmonizovaných normách uvedených 
v článku 8.

Ak Komisia posúdi, že vnútroštátne 
opatrenie je na mieste, členské štáty 
vykonajú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie stiahnutia nebezpečného 
výrobku z ich vnútroštátneho trhu a 
informujú o tom Komisiu. 
Ak Komisia posúdi, že vnútroštátne 
opatrenie nie  je na mieste, dotknutý 
členský štát ho stiahne.

2. Komisia sa bezodkladne poradí 
s príslušnými stranami. Po porade 
Komisia zváži, či opatrenia prijaté 
členským štátom sú opodstatnené alebo 
nie a oznámi svoje stanovisko členskému 
štátu, ktorý sa chopil iniciatívy, ostatným 
členským štátom a výrobcovi alebo jeho 
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poverenému zástupcovi.
3. Ak sú opatrenia uvedené v odseku 1 
založené na nedostatku v harmonizovaných 
normách, Komisia postúpi záležitosť 
výboru zriadenému smernicou 98/34/ES, 
ak si členský štát pôvodu opatrení zachová 
svoje stanovisko, a Komisia alebo členský 
štát začne konanie uvedené v článku 8.

3. Ak sú opatrenia uvedené v odseku 1 
založené na nedostatku v harmonizovaných 
normách, Komisia postúpi záležitosť 
výboru zriadenému smernicou 98/34/ES, 
ak si členský štát pôvodu opatrení zachová 
svoje stanovisko, a Komisia alebo členský 
štát začne konanie uvedené v článku 8.

4. Ak pyrotechnický výrobok nevyhovuje 
požiadavkám a je označený značkou CE, 
príslušný členský štát prijme príslušné 
opatrenia proti komukoľvek, kto pripojil 
toto označenie na výrobok a informuje 
o tom Komisiu. Komisia informuje ostatné 
členské štáty.

4. Ak pyrotechnický výrobok nevyhovuje 
požiadavkám a je označený značkou CE, 
príslušný členský štát prijme príslušné 
opatrenia proti komukoľvek, kto pripojil 
toto označenie na výrobok a informuje 
o tom Komisiu. Komisia informuje ostatné 
členské štáty.

5. Komisia zabezpečí, aby členské štáty 
boli neustále informované o vývoji a 
výsledkoch konania.

Odôvodnenie

Komisia by mala zaujať stanovisko len v prípade nezhody. Uvoľnili by sa tak kapacity a 
Komisia by mohla rýchlo konať v prípade nesúhlasu s navrhovanými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 16 odsek 1

1. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto 
smernice,

1. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto 
smernice,

(a) za účelom zakázať alebo obmedziť 
umiestňovanie výrobku na trhu; alebo

(a) za účelom zakázať alebo obmedziť 
umiestňovanie výrobku na trhu; alebo

(b) za účelom stiahnuť výrobok z trhu, 
uvádza presné dôvody, na ktorých sa 
zakladá. Takéto opatrenia sa bezodkladne 
oznamujú príslušnej strane, ktorá má byť 
súčasne informovaná o dostupných 
nápravných opatreniach, ktoré má 
k dispozícii podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov platných v príslušnom 
členskom štáte a o lehotách, ktoré sa 
vzťahujú na takéto nápravné opatrenia.

(b) stiahnuť výrobok z trhu,

uvádza presné dôvody, na ktorých sa 
zakladá.  Takéto opatrenia sa bezodkladne 
oznamujú príslušnej strane, ktorá má byť 
súčasne informovaná o dostupných 
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nápravných opatreniach, ktoré má k 
dispozícii podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov platných v príslušnom členskom 
štáte a o lehotách, ktoré sa vzťahujú na 
takéto nápravné opatrenia.

Odôvodnenie

Technický PDN na objasnenie textu, pretože posledný odsek sa uplatňuje tak na bod (a), ako 
aj na (b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 17 zarážka 3a (nová)

- vytvorenie databázy nehôd v súvislosti s 
používaním pyrotechnických výrobkov.

Odôvodnenie

Údaje o nehodách sa musia pravidelne porovnávať, aby sa tak dala vyhodnotiť účinnosť 
smernice. Komisia vo svojom vyhodnotení vplyvu uvádza, že bude aj naďalej žiadať členské 
štáty o štatistiky o nehodách a podnecovať členské štáty, ktoré zatiaľ nemajú systém na 
zaznamenávanie nehôd v súvislosti s pyrotechnikou, aby ho po prijatí tohto návrhu vytvorili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 20 odsek 2

2. Uvedené ustanovenia uplatnia do […]1

v prípade ohňostrojov a do […] v prípade 
iných pyrotechnických výrobkov.

2. Uvedené ustanovenia uplatnia do […]1 v 
prípade zábavnej pyrotechniky tried 1, 2 a 
3 a do […] v prípade pyrotechnických 
výrobkov triedy 4 a scénickej 
pyrotechniky.

1 24 mesiacov po uverejnení smernice 1 3 roky po uverejnení tejto smernice

Odôvodnenie

Viac času na uplatnenie ustanovení o zábavnej pyrotechnike umožní výrobcom a dovozcom 
využiť všetky práva, ktoré im prináležali podľa platných vnútroštátnych predpisov pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Prechodné obdobia zároveň zaručia rýchle 
uplatňovanie smernice s cieľom lepšej ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. 
Prechodné obdobia ďalej poskytujú dostatok času na prijatie harmonizovaných noriem. Preto 
sa rozlišuje medzi pyrotechnikou triedy 1, 2 a 3, kde sa budú normy len revidovať, a 
pyrotechnickými výrobkami triedy 4 a inými pyrotechnickými výrobkami a scénickou 
pyrotechnikou, kde doposiaľ normy neexistujú. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Návrh smernice a hlavné otázky

Cieľom tohto návrhu smernice je vytvoriť pravidlá trhu so zábavnou pyrotechnikou a 
bezpečnostnými zariadeniami v automobiloch, ktoré využívajú pyrotechnické technológie. 
Cieľmi návrhu sú preto najmä zabezpečenie voľného pohybu pyrotechnických výrobkov v 
EÚ, zlepšenie bezpečnosti spotrebiteľov a odborníkov, zníženie počtu nehôd a ich rozsahu a 
harmonizácia bezpečnostných predpisov všetkých členských štátov.

Trh s pyrotechnickými výrobkami na použitie v automobiloch má objem približne 5,5 mld. 
eur a trh so zábavnou pyrotechnikou dosahuje 1,4 mld. eur. 96 % všetkej zábavnej 
pyrotechniky sa dováža z Číny.

Konečný text smernice by mal objasniť aj vymedzenia týchto pojmov: „pyrotechnické 
výrobky“, „výrobca“ a „osoba s odbornými vedomosťami“ (článok 2). 

Trh s pyrotechnikou charakterizujú problémy v týchto oblastiach: kvalita dovážaných 
výrobkov, bezpečná manipulácia s nimi, podmienky výroby a štandardizácia a špecifikácia 
rozličných kategórií výrobkov. Existuje niekoľko kontroverzných otázok, najmä: stanovenie 
minimálneho veku na manipuláciu s týmito výrobkami; sloboda ustanovovania vlastných 
pravidiel zo strany jednotlivých členských štátov; špecifické procesy uvádzania na trh v 
dôsledku kultúrnych alebo náboženských tradícií; druhy testov, ktoré sa majú vykonať na 
výrobkoch, aby sa tak zabezpečila kvalita a bezpečnosť.

V ekonomicky dôležitejšom trhu s bezpečnostnými zariadeniami pre automobilový priemysel, 
ktoré využívajú pyrotechnické technológie, existujú iné problémy a objasnenie a presnejšie 
definície sú potrebné v iných oblastiach. Jednotný postup certifikácie by ale v každom prípade 
mohol byť krokom vpred a konkrétne označovanie by tiež mohlo predstavovať zlepšenie, 
ktoré by pomohlo vytvoriť skutočný jednotný trh v Únii. 

Predložený súbor pozmeňujúcich návrhov nemá za cieľ pokrývať všetky možnosti, no 
zaoberá sa hlavnými aspektmi, ktoré potrebujú zlepšenie. Zdá sa byť žiaduce, aby sa medzi 
pyrotechnickými výrobkami okrem zábavnej pyrotechniky výslovne uvádzala aj scénická 
pyrotechnika a výrobky určené pre vzduchové vankúše, bezpečnostné pásy a iné 
bezpečnostné zariadenia vo vozidlách. 

Problémy vznikli aj preto, že sa pod pojem „umiestnenie na trh“ nepodarilo začleniť zábavnú 
pyrotechniku na vlastné použitie s cieľom uspokojiť osobitné požiadavky v niektorých 
krajinách alebo regiónoch. Za dôležité sa považovalo aj zabezpečiť, aby sa pri označovaní 
pyrotechnických výrobkov pre automobilový priemysel zohľadnila skutočnosť, že sa 
predávajú odborníkom. Z rovnakých dôvodov bolo dôležité objasniť samotný pojem 
„pyrotechnický výrobok“, čo sa odráža vo viacerých návrhoch. Definícia scénickej 
pyrotechniky pokýva všetky výrobky určené a vyrábané na účely zábavy a na použitie na 
javiskách.
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Zistilo sa tiež, že je potrebné zmeniť a doplniť vymedzenie pojmu „pyrotechnický výrobok 
pre automobilový priemysel“, t.j. súčiastky bezpečnostných zariadení automobilov, ktoré 
obsahujú pyrotechnické látky;  pridať na označenie dátum použiteľnosti; objasniť pojmy 
výrobca a dovozca pyrotechnických výrobkov a predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
týkajúce sa pravidelných inšpekcií pyrotechnických výrobkov a ich uskladnenia. Je 
nevyhnutné, aby sa zabezpečili najprísnejšie bezpečnostné normy pre pyrotechnické výrobky 
v štádiu výroby, skladovania a koncového použitia. 

Musíme tiež pochopiť, že existuje nový prístup k harmonizácii. 

2. Nový prístup k harmonizácii.

Váš spravodajca by rád zdôraznil, že dokončenie vnútorného trhu s tovarom by nebolo možné 
dosiahnuť bez prijatia novej regulačnej techniky, tzv. nového prístupu k harmonizácii. Ten 
stanovuje len všeobecné nevyhnutné požiadavky, obmedzuje intervenciu verejnej správy na 
najnutnejšie a podnikom a priemyslu ponecháva možnosť voľby spôsobu splnenia verejných 
záväzkov.  

Uvedená nová regulačná technika bola ustanovená v uznesení Rady z roku 1985 o novom 
prístupe k technickej harmonizácii a štandardizácii. Vychádza z týchto základných princípov:

- Legislatívna harmonizácia sa obmedzuje len na nevyhnutné základné požiadavky, ktoré 
musia výrobky uvádzané na trh splniť, ak majú využiť voľný pohyb v rámci 
Spoločenstva;
- Technické špecifikácie výrobkov splňujúcich nevyhnutné požiadavky ustanovené v 
smerniciach sa stanovujú v harmonizovaných normách, ktoré sú európskymi normami 
prijatými súkromnými európskymi organizáciami pre štandardizáciu;
- uplatňovanie harmonizovaných alebo iných noriem je aj naďalej dobrovoľným a výrobca 
môže vždy uplatňovať iné technické špecifikácie na splnenie požiadaviek;
- Harmonizované normy, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku EÚ a 
ktoré sa transponujú do vnútroštátnych noriem. Táto transpozícia znamená, že predmetné 
európske normy musia byť k dispozícii vo forme identických vnútroštátnych noriem a že 
všetky vnútroštátne normy členských štátov, ktoré si protirečia, musia byť do stanoveného 
termínu stiahnuté;
- Výrobky vyrobené v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá je transpozíciou harmonizovanej 
normy, využívajú prezumpciu dodržiavania príslušných základných požiadaviek uplatniteľnej 
smernice o novom prístupe;
- Na trh možno umiestniť len výrobky, ktoré spĺňajú nevyhnutné požiadavky;
- Postup ochrannej doložky je potrebný, aby bolo možné napadnúť súlad výrobku s normami 
alebo nedostatky harmonizovaných noriem.

Predložený návrh smernice o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trh v plnej miere 
vychádza z uvedených zásad nového prístupu a dodržiava ich. Táto smernica preto ustanovuje 
všeobecné zdravotné a bezpečnostné normy, ktorým musia vyhovovať pyrotechnické 
výrobky. 
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Predložený návrh smernice je aj v súlade so smernicou 93/15/EHS o zosúladení ustanovení, 
týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie. Hoci táto smernica 
výslovne vylučuje pyrotechnické výrobky z pôsobnosti, v jednom z jej odôvodnení sa uvádza, 
že sa plánujú ďalšie právne predpisy o pyrotechnických výrobkoch. 

3. Záver

Váš spravodajca sa domnieva, že harmonizácia podľa zásad nového prístupu je nutná v 
prípade umiestňovania pyrotechnických výrobkov na trh, pretože tu ide o legitímne záujmy 
členských štátov vo sfére zdravia a bezpečnosti, ktoré by mohli brániť obchodu v rámci 
Spoločenstva z dôvodu ochrany spotrebiteľov. Toto harmonizované opatrenie však nie je 
úplné, pretože nebráni použitiu prísnejších vnútroštátnych predpisov v otázke vekovej hranice 
a umiestňovania niektorých kategórií zábavnej pyrotechniky na trh.  

Na záver možno dúfať, že táto smernica po úplnej rozprave poskytne súbor regulačných 
noriem v oboch predmetných odvetviach. Verejné vypočutie k tomu výrazne dopomohlo a 
dôležitá bude aj analýza vyhodnotenia vplyvu. 
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PRÍLOHA: OBMEDZENIA PREDAJA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY PODĽA VEKU 
A OBDOBIA V ROKU, KEDY SA MÔŽU PREDÁVAŤ ALEBO POUŽÍVAŤ1

Členský štát Obmedzenia minimálneho veku Obmedzenie obdobia v 

roku

Rakúsko Trieda I - (pyrotechnické hračky) -
bez obmedzenia
Trieda II - predaj od 18 rokov
Trieda III - (väčšia zábavná 
pyrotechnika)
osobitné povolenie
Trieda IV - profesionálne použitie

bez obmedzenia

Belgicko 16 rokov okrem určitých 
špecifických výrobkov 

bez obmedzenia

Cyprus Všeobecný zákaz predaja 
spotrebiteľom.
podľa rozhodnutia inšpektora 
výbušnín. Len malé prskavky, 
vianočné búchačky a kapsle sa 
predávajú spotrebiteľom.

/

Česká republika Trieda I - bez obmedzenia
Trieda II - 18 rokov
Triedy III a IV - 18 rokov

bez obmedzenia

Dánsko Trieda I - 15 rokov
Trieda II - 18 rokov

bez obmedzenia

Estónsko Všeobecne 18, ale trieda I sa môže 
predávať aj mladším osobám.

predaj a použitie petárd 
zakázané od 1.11 do 30.12

Fínsko 12 rokov najmenej nebezpečná 
pyrotechnika
18 rokov väčšina zábavnej 
pyrotechniky

Predaj zakázaný od 1 do 
26.
decembra

Francúzsko Trieda I - 8 rokov
Triedy II a III - 18 rokov

bez obmedzenia

  
1 Zdroj: Konzultačný dokument Európskej komisie Background information on Legislation in the Member 
States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Írske misisterstvo 
spravodlivosti rovnoprávnsosti a právnej reformy, marec 2005 
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Trieda IV - profesionáli, 18 rokov 

Nemecko Trieda I - odporúčané od 12 rokov
Trieda II - 18 rokov
Trieda III - 18 rokov , len s 
povolením 
Trieda IV - profesionáli

trieda II sa môže požívať 
len 31. 12 a 1.1.

Grécko Všeobecný zákaz predaja 
spotrebiteľom. Na nákup, prepravu 
a použitie sa vyžaduje osobitné 
povolenie

zákaz používania počas 
Veľkej noci

Maďarsko Úplný zákaz predaja 
spotrebiteľom /

Írsko Všeobecný zákaz predaja
spotrebiteľom. Dovoz obmedzený 
na profesionálov

/

Taliansko / /

Lotyšsko Triedy I a II - 16 rokov bez obmedzenia

Litva 18 rokov zákaz predaja od 20.1 do 
1. 12, v tomto období je 
predaj povolený len 
odborníkom

Luxembursko Trieda I - bez obmedzenia
Triedy II a III - 18 rokov

bez obmedzenia

Malta / /

Holandsko / /

Poľsko / /

Portugalsko 18 rokov bez obmedzenia

Slovensko / /

Slovinsko / /

Španielsko Trieda I -8 rokov
Trieda II -14 rokov
Trieda III - 18 rokov
Trieda IV - len profesionáli

bez obmedzenia

Švédsko 18 rokov (pre malé množstvo 
výrobkov) /

Spojené 

kráľovstvo

Triedy I, II, a III - 18 rokov
Trieda IV - len profesionáli

bez obmedzenia
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Bulharsko Trieda I - bez obmedzenia
Trieda II - 18 rokov
Triedy III a IV - len na 
profesionálne použitie

bez obmedzenia

Rumunsko 18 rokov predaj povolený len od 27. 
12 do 31. 12 a používanie 
od 31. 12 do 1. 1.


