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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju pirotehničnih izdelkov 
v promet
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0457)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0312/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Pirotehnični izdelki vključujejo med 
drugim izdelke za ognjemete, pirotehnične 
izdelke v gledališke in tehnične namene 
kot na primer generatorje, ki se 
uporabljajo v zračnih blazinah in v 
zategovalnikih varnostnih pasov idr.  

Obrazložitev

Namen je zagotoviti nepopoln seznam izdelkov, ki jih zajema ta direktiva, da bi lahko 
natančneje opredelili področje uporabe. 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
uvodna izjava 5 a (novo)

(5) Fizična ali pravna oseba, ki uvaža 
izdelek v Skupnost, prevzema vse 
obveznosti proizvajalca, da se 
ponarejenim izdelkom prepreči dostop do 
trga.   

Obrazložitev

Ker je večina pirotehničnih izdelkov za ognjemete, ki so na voljo na trgu EU, uvoženih iz 
Kitajske in se lahko pooblaščeni zastopniki brez večjih težav zamenjajo, prevzamejo 
odgovornost proizvajalca uvozniki in tako z namenom, da bi preprečili dajanje v promet 
ponarejenih izdelkov, zagotovijo, da izdelek izpolnjuje bistvene varnostne zahteve ter da se 
opravi ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe 3
uvodna izjava 5 b (novo)

(5b) Pirotehnični izdelek mora 
izpolnjevati zahteve iz te direktive, ko se 
prvič daje v promet na trg Skupnosti.  Pri 
tem se izdelki za ognjemete, narejeni za 
lastno uporabo, ne obravnavajo kot 
izdelki, dani v promet v skladu z načeli 
Resolucije Sveta 7. maja 1985 o novem 
pristopu k tehnični harmonizaciji in 
standardizaciji1.

Obrazložitev

Izdelki, narejeni za lastno uporabo, se na splošno ne obravnavajo kot izdelki, dani v promet v 
skladu z direktivo o novem pristopu, zato ni potrebno, da tovrstni izdelki izpolnjujejo zahteve 
iz te direktive. 

Predlog spremembe 4
uvodna izjava 6

(6) Glede na nevarnosti, ki so sestavni del 
uporabe pirotehničnih izdelkov, je 
primerno določiti najnižje dovoljene 
starosti za njihovo prodajo potrošnikom in 

(6) Glede na nevarnosti, ki so sestavni del 
uporabe pirotehničnih izdelkov, je 
primerno določiti najnižje dovoljene 
starosti za njihovo prodajo potrošnikom in 
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njihovo uporabo ter zagotoviti, da njihove 
oznake prikazujejo zadostne in ustrezne 
podatke o varni uporabi, da se zaščitijo 
zdravje in varnost ljudi ter okolje. Treba je 
oblikovati določbe za nekatere 
pirotehnične izdelke, ki bodo na voljo le 
pooblaščenim strokovnjakom s potrebnim 
znanjem, spretnostmi in izkušnjami. 

njihovo uporabo ter zagotoviti, da njihove 
oznake prikazujejo zadostne in ustrezne 
podatke o varni uporabi, da se zaščitijo 
zdravje in varnost ljudi ter okolje. Treba je 
oblikovati določbe za nekatere 
pirotehnične izdelke, ki bodo na voljo le 
pooblaščenim strokovnjakom s potrebnim 
znanjem, spretnostmi in izkušnjami. Pri 
pirotehničnih izdelkih za avtomobile 
morajo zahteve za označevanje upoštevati 
trenutne prakse in dejstvo, da proizvajalci 
avtomobilske opreme prodajajo tovrstne 
izdelke poklicnim uporabnikom.

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da se pirotehnični izdelki za avtomobile na splošno ne prodajajo 
neposredno potrošnikom temveč poklicnim uporabnikom (proizvajalcem vozil in njihovim 
pooblaščenim servisom). Zato morajo zahteve za označevanje iz te direktive upoštevati tako to 
dejstvo kot tudi druge zahteve, določene z drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti varnostne liste v 
skladu z Direktivo Komisije 91/155/EGS o opredelitvi in določitvi podrobne ureditve sistema 
posebnih informacij za nevarne pripravke pri izvajanju člena 10 Direktive 88/379/EGS, ki so 
priloženi dobavljenim serijam pirotehničnih izdelkov za avtomobile.   

Predlog spremembe 5
uvodna izjava 12

(12) Evropske usklajene standarde 
pripravljajo, sprejemajo in spreminjajo 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN), 
Odbor za elektrotehnično standardizacijo 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI). Te 
organizacije imajo pristojnosti za 
sprejemanje usklajenih standardov, ki jih 
pripravljajo v skladu s splošnimi 
smernicami za sodelovanje med seboj in 
Komisijo ter postopkom, določenim v 
Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov.

(12) Evropske usklajene standarde 
pripravljajo, sprejemajo in spreminjajo 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN), 
Odbor za elektrotehnično standardizacijo 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI). Te 
organizacije imajo pristojnosti za 
sprejemanje usklajenih standardov, ki jih 
pripravljajo v skladu s splošnimi 
smernicami za sodelovanje med seboj in 
Komisijo ter postopkom, določenim v 
Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov. V primeru pirotehničnih 
izdelkov za avtomobile je treba dati 
prednost ISO standardom pred evropskimi 
standardi zaradi mednarodne narave 
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evropskih proizvajalcev avtomobilske 
opreme.

Obrazložitev

Besedilo se uskladi s priporočili skupine na visoki ravni CARS21. Ker evropski proizvajalci 
avtomobilske opreme prodajajo svoje izdelke po vsem svetu, so za ohranjanje konkurenčnosti 
bolj primerni ISO standardi.

Predlog spremembe 6
uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) V skladu z novim pristopom k 
tehnični harmonizaciji in standardizaciji 
pirotehnični izdelki, narejeni v skladu z 
usklajenimi standardi, uživajo ugodnosti, 
ki izhajajo iz predpostavke o izpolnjevanju 
bistvenih varnostnih zahtev, opredeljenih 
v tej direktivi. Poleg tega uporaba 
usklajenih standardov ali drugih 
standardov ostaja prostovoljna in 
proizvajalci ali uvozniki lahko uporabijo 
druge tehnične specifikacije za izpolnitev 
zahtev.

Obrazložitev

Zaradi večje pravne varnosti in jasnosti glede načel novega pristopa, na katerih temelji 
sedanji osnutek direktive.

Predlog spremembe 7
uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Skupine pirotehničnih izdelkov, na 
primer podobni izdelki različnih barv, 
morajo priglašeni organi oceniti kot 
družine izdelkov, če so si ti izdelki v 
zadostni meri podobni.  
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Obrazložitev

Da bi zmanjšali stroške proizvajalcev in uvoznikov izdelkov za ognjemete, ni potrebno 
testirati vsakega posameznega izdelka. Kot je navedla Komisija v presoji vpliva je možno 
izdelke za ognjemete razvrstiti glede na njihove mere in funkcionalne značilnosti, saj gre 
pogosto samo za manjše razlike. Ta pristop trenutno uporabljajo priglašeni organi pri 
testiranju eksplozivov. 

Predlog spremembe 8
uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) V skladu z novim pristopom k 
tehnični harmonizaciji in standardizaciji 
je potreben postopek z zaščitno klavzulo, 
ki bi omogočil spodbijanje ustreznosti 
pirotehničnih izdelkov ali napak ali 
pomanjkljivosti v usklajenih standardih. 
Zato so države članice obvezane sprejeti 
vse ustrezne ukrepe za prepoved ali 
omejitev dajanja v promet izdelkov, ki 
nosijo oznako CE, ali pa  izdelke umakniti 
iz prometa, če ogrožajo zdravje in varnost 
potrošnikov pri uporabi v predvidene 
namene. 

Obrazložitev

Zaradi večje pravne varnosti in jasnosti glede načel novega pristopa, na katerih temelji 
sedanji osnutek direktive. Tako direktiva o novem pristopu vključuje obliko zaščitne klavzule, 
ki zavezuje države članice, da omejijo ali prepovejo dajanje v promet nevarnih ali neustreznih 
izdelkov oziroma takšne izdelke  umaknejo iz prometa.

Predlog spremembe 9
uvodna izjava 16 a (novo)

(16a) Dobava varnih izdelkov je v interesu 
proizvajalcev in uvoznikov, saj se ti tako 
izognejo plačilu stroškov za izdelke z 
napako, ki so poškodovali posameznike in 
zasebno lastnino.  Ob upoštevanju 
slednjega Direktiva Sveta 85/374/EGS z 
dne 25. julija 1985 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic 
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v zvezi z odgovornostjo za proizvode z 
napako1 dopolnjuje to direktivo, saj ta 
direktiva uvaja strogo ureditev obveznosti 
za proizvajalce in uvoznike ter zagotavlja 
ustrezno raven zaščite potrošnikov.   
Nadalje ta direktiva zagotavlja, da so 
priglašeni organi ustrezno zavarovani 
glede svojih poklicnih dejavnosti, razen če 
njihove odgovornosti ne prevzame država 
v skladu z nacionalno zakonodajo ali je za 
preskuse neposredno odgovorna sama 
država članica. 

Obrazložitev

Razlog je večja pravna varnost in skladnost z drugimi instrumenti Skupnosti. Tako se 
direktiva o odgovornosti za izdelke uporablja za vse izdelke, ki jih urejajo direktive o novem 
pristopu. Posledično sta osnutek direktive in direktiva o odgovornosti za izdelke 
komplementarni sestavini pri zagotavljanju ustrezne ravni varstva.  

Predlog spremembe 10
uvodna izjava 17

(17) Bistveno je določiti prehodno 
obdobje, da se omogoči postopno sprejetje 
nacionalne zakonodaje na posebnih 
področjih.

(17) Bistveno je določiti prehodno 
obdobje, da se omogoči postopno sprejetje 
nacionalne zakonodaje na posebnih 
področjih. Zato je treba proizvajalcem in 
uvoznikom dati na voljo čas za 
uveljavljanje pravic, ki so jih pred to 
direktivo pridobili po veljavnih 
nacionalnih predpisih, na primer pravica 
do prodaje zalog narejenih izdelkov. Poleg 
tega bi posebno prehodno obdobje 
predvideno s to direktivo omogočilo 
dodaten čas za sprejetje usklajenih 
standardov in zagotovilo pospešeno 
izvajanje te direktive, s čimer bi povečali 
varstvo potrošnikov.  

Obrazložitev

Dodatni čas za uveljavitev določb za izdelke za ognjemete bo proizvajalcem in uvoznikom 
omogočil, da uveljavijo vse pravice, ki so jih pred to direktivo pridobili po veljavnih 
nacionalnih predpisih. Hkrati prehodno obdobje zagotavlja hitro uveljavitev direktive za 
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boljšo zaščito zdravja in varnosti potrošnikov. Poleg tega prehodno obdobje daje dovolj časa 
za sprejetje usklajenih standardov.

Predlog spremembe 11
člen 1, odstavek 4, alineja 3

– pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za 
uporabo na zrakoplovih;

– – pirotehnične izdelke, ki so namenjeni 
za uporabo v letalski industriji;

Obrazložitev

Ta direktiva naj ne bi zajemala pirotehničnih izdelkov, namenjenih za uporabo na 
zrakoplovih in vesoljskih plovilih, saj so v tej industriji v veljavi zelo visoki notranji varnostni 
standardi in zato ni potrebe po sprejetju usklajenih standardov za te izdelke.

Predlog spremembe 12
člen 2, odstavek 1

1. „pirotehničen izdelek“ vsak izdelek, ki 
vsebuje snovi ali mešanico snovi, ki 
proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali 
dim ali kombinacijo takšnih učinkov s 
samostojnimi eksotermnimi kemičnimi 
reakcijami, tako za zabavo kot za druge 
namene;

1. „pirotehničen izdelek“ vsak izdelek, ki 
vsebuje snovi ali mešanico snovi, ki 
proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali 
dim ali kombinacijo takšnih učinkov s 
samostojnimi eksotermnimi kemičnimi 
reakcijami;

Obrazložitev

Besedilo se uskladi s priporočili Združenih narodov o prevozu nevarnih snovi.

Predlog spremembe 13
člen 2, odstavek 2

2. „dajanje v promet“ prvo ponujanje 
posameznega izdelka, namenjenega 
končni uporabi, na trgu Skupnosti, za 
namene distribucije in/ali uporabe, proti 
plačilu ali zastonj; 

2. „dajanje v promet“ prvo ponujanje 
posameznega izdelka na trgu Skupnosti, za 
namene distribucije in/ali uporabe, proti 
plačilu ali zastonj; izdelki narejeni za 
lastno uporabo se ne štejejo, kot da so bili 
dani v promet; 
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Obrazložitev

Namen je bolje prilagoditi opredelitev pojma "dajanje v promet" za vse izdelke, ki jih zajema 
ta direktiva, zlasti pirotehnične izdelke za avtomobile, ki so na trgu na voljo za vgradnjo v 
druga vozila (npr. zračne blazine, sedeže idr.) in šele nato za končno uporabo v vozilih, da 
varujejo potnike v vozilu. Nadalje je priporočljivo pojasniti, da se izdelki, narejeni za lastno 
uporabo, na splošno ne obravnavajo kot izdelki, dani v promet v skladu z direktivo o novem 
pristopu, zato ni potrebno, da tovrstni izdelki izpolnjujejo zahteve iz te direktive.

Predlog spremembe 14
člen 2, odstavek 3 a (novo)

(3a) "Pirotehnični izdelki za gledališke 
namene" so izdelki, namenjeni za 
uporabo na odru, ki se jih aktivira 
električno ali elektronsko.

(gl. predlog spremembe k členu 3, odstavek 1, točka (a a) (novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 15
člen 2, odstavek 4

4. „pirotehničen izdelek za avtomobile“ 
izdelek, ki vsebuje pirotehnične snovi za 
aktiviranje varnostnih ali drugih naprav v 
motornih vozilih;

4. „pirotehničen izdelek za avtomobile“ 
sestavni del avtomobilskih varnostnih 
naprav, ki vsebuje pirotehnične snovi in se 
uporablja za aktiviranje varnostnih ali 
drugih naprav v vozilih;

Obrazložitev

Zaradi boljše pojasnitve izdelkov, ki jih zajema ta direktiva. Črtanje izraza "motornih" je 
upravičeno, ker se lahko takšni izdelki uporabljajo v vozilih, ki niso motorna vozila.

Predlog spremembe 16
člen 2, odstavek 5

5. „proizvajalec“ fizično ali pravno osebo, 5. „proizvajalec“ fizično ali pravno osebo, 
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ki oblikuje in/ali izdela izdelek, vključen v 
to direktivo, ali ki je tak izdelek dala 
oblikovati in izdelati za dajanje promet ali 
za lastno poklicno ali zasebno uporabo, 
pod lastnim imenom ali blagovno znamko; 
ali da v promet izdelek, vključen v to 
direktivo, pod lastnim imenom ali 
blagovno znamko;

ki oblikuje in/ali izdela izdelek, vključen v 
to direktivo, ali ki je tak izdelek dala 
oblikovati in izdelati za dajanje promet pod 
lastnim imenom ali blagovno znamko;

Obrazložitev

Besedilo se uskladi z opredelitvijo pojma "dajanje v promet", zlasti dejstvo, da se izdelki 
narejeni za lastno uporabo ne obravnavajo kot izdelki dani v promet, in zagotavlja bolj jasno
opredelitev z vidika načel novega pristopa.

Predlog spremembe 17
člen 2, odstavek 6

6. „pooblaščeni zastopnik“ fizično ali 
pravno osebo s sedežem v Skupnosti, ki je 
prejela pisno pooblastilo proizvajalca, da 
ukrepa v njegovem imenu v zvezi z 
odgovornostmi slednjega v skladu s to 
direktivo;

6. „uvoznik“ fizično ali pravno osebo s 
sedežem v Skupnosti, ki je izdelek iz tretje 
države prvič ponudila na trgu Skupnosti v 
okviru svojega poslovanja.

Obrazložitev

Ker je večina pirotehničnih izdelkov za ognjemete, ki so na voljo na trgu EU, uvoženih iz 
Kitajske in se lahko pooblaščeni zastopniki brez večjih težav zamenjajo, prevzamejo 
odgovornost proizvajalca uvozniki in tako z namenom, da bi preprečili dajanje v promet 
ponarejenih izdelkov, zagotovijo, da izdelek izpolnjuje bistvene varnostne zahteve ter da se 
opravi ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe 18
člen 2, odstavek 8

8. „oseba s strokovnim znanjem“ osebo, ki 
so jo države članice pooblastile za 
posedovanje in/ali uporabo izdelkov za 
ognjemet kategorije 4 in/ali drugih
pirotehničnih izdelkov kategorije 2 na 
svojem ozemlju, kot je določeno v členu 3.

8. „oseba s strokovnim znanjem“ osebo, ki
so jo države članice pooblastile za 
posedovanje in/ali uporabo izdelkov za 
ognjemet kategorije 4, izdelkov za 
gledališke namene kategorije 2 in/ali 
drugih pirotehničnih izdelkov kategorije 2 
na svojem ozemlju, kot je določeno v členu 
3.

(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a) 
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(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 19
člen 3, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) Pirotehnični izdelki za gledališke 
namene
kategorija 1: pirotehnični izdelki za 
uporabo na odru, ki predstavljajo majhno 
nevarnost;
kategorija 2: pirotehnični izdelki za 
uporabo na odru, ki so namenjeni za 
uporabo samo osebam s strokovnim 
znanjem.

(gl. predlog spremembe člen 2, odstavek 3 a (novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 20
člen 3, odstavek 1, točka (b)

b) Drugi pirotehnični izdelki b) Drugi pirotehnični izdelki
kategorija 1: pirotehnični izdelki, ki 
predstavljajo majhno nevarnost, brez 
izdelkov za ognjemete;

kategorija 1: pirotehnični izdelki in
pirotehnični izdelki za gledališke namene, 
ki predstavljajo majhno nevarnost, brez 
izdelkov za ognjemete;

kategorija 2: pirotehnični izdelki, ki so 
namenjeni za ravnanje ali uporabo samo 
osebam s strokovnim znanjem, razen 
izdelkov za ognjemete.

kategorija 2: pirotehnični izdelki in 
pirotehnični izdelki za gledališke namene, 
ki so namenjeni za ravnanje ali uporabo 
samo osebam s strokovnim znanjem, razen 
izdelkov za ognjemete.
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(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3 a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a) 
(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 21
člen 4, odstavek 2

2. Proizvajalci pirotehničnih izdelkov
ustanovijo sedež v Skupnosti ali imenujejo 
pooblaščenega zastopnika.

2.  Če proizvajalec nima sedeža v 
Skupnosti, mora uvoznik pirotehničnih 
izdelkov prevzeti vse obveznosti 
proizvajalca v skladu s sedanjo direktivo.

Oblasti in organi v Skupnosti lahko stopijo 
v stik s pooblaščenim zastopnikom
namesto s proizvajalcem v zvezi s tistimi
obveznostmi, za katere je bil zastopnik 
pooblaščen.

Oblasti in organi v Skupnosti lahko stopijo 
v stik z uvoznikom v zvezi s temi
obveznostmi.

Obrazložitev

Ker je večina pirotehničnih izdelkov za ognjemete, ki so na voljo na trgu EU, uvoženih iz 
Kitajske in se lahko pooblaščeni zastopniki brez večjih težav zamenjajo, prevzamejo 
odgovornost proizvajalca uvozniki in tako z namenom, da bi preprečili dajanje v promet 
ponarejenih izdelkov, zagotovijo, da izdelek izpolnjuje bistvene varnostne zahteve ter da se 
opravi ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe 22
člen 5, odstavek 1

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
da zagotovijo, da se pirotehnični izdelki, ki 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
dajo v promet le, če so skladni z zahtevami 
te direktive, nosijo oznako CE in so skladni 
z zahtevami o ugotavljanju skladnosti.

Ta predlog spremembe ne zadeva 
slovenske različice.

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe

Predlog spremembe 23
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člen 6, odstavek 2

2. Določila te direktive prav tako ne 
izključujejo ukrepov držav članic glede 
omejitve uporabe in/ali prodaje izdelkov za 
ognjemete kategorij 2 in 3 širši javnosti, ki 
so upravičeni na podlagi javne varnosti.

2. Določila te direktive prav tako ne 
izključujejo ukrepov držav članic glede 
omejitve uporabe in/ali prodaje izdelkov za 
ognjemete kategorij 2 in 3 in pirotehničnih 
izdelkov za gledališke namene kategorije 1 
širši javnosti, ki so upravičeni na podlagi 
javne varnosti.

(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3 a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a)
(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 24
člen 6, odstavek 3

3. Na sejmih, razstavah in prikazih za tržne 
namene države članice ne preprečijo 
prikazovanja pirotehničnih izdelkov, ki 
niso v skladu z določbami te direktive, če 
viden znak jasno kaže na njihovo 
neskladnost in njihovo nerazpoložljivost za 
prodajo, dokler jih proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v 
Skupnosti ne uskladi z določili. Med takimi 
dogodki je treba sprejeti ustrezne varnostne 
ukrepe v skladu z zahtevami, ki jih določi 
pristojni organ zadevne države članice, da 
se zagotovi varnost ljudi. 

3. Na sejmih, razstavah in prikazih za tržne 
namene države članice ne preprečijo 
prikazovanja pirotehničnih izdelkov, ki 
niso v skladu z določbami te direktive, če 
viden znak jasno kaže ime in datum sejma, 
zadevno razstavo ali prikaz in njihovo 
neskladnost in nerazpoložljivost za 
prodajo, dokler jih proizvajalec ali uvoznik
s sedežem v Skupnosti ne uskladi z 
določili. Med takimi dogodki je treba 
sprejeti ustrezne varnostne ukrepe v skladu 
z zahtevami, ki jih določi pristojni organ 
zadevne države članice, da se zagotovi 
varnost ljudi. 

Obrazložitev

V skladu z načeli novega pristopa se izdelek ne daje v promet, kadar se ga razstavlja na 
sejmih, razstavah ali prikazih. Da bi se izognili dajanju v promet takšnih izdelkov, ne da bi ti 
izpolnjevali zahteve iz te direktive, je treba pri teh izdelkih označiti njihov namen. Predlog 
spremembe prav tako nakazuje, da odgovornost proizvajalca prevzame uvoznik.

Predlog spremembe 25
člen 6, odstavek 4
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4. Države članice ne preprečujejo prostega 
pretoka in uporabe pirotehničnih izdelkov 
za avtomobile, izdelanih za raziskovalne, 
razvojne in testne namene, ki niso v skladu 
z določbami te direktive, če viden znak 
jasno kaže na njihovo neskladnost z 
določili in njihovo nerazpoložljivost za 
prodajo.

4. Države članice ne preprečujejo prostega 
pretoka in uporabe pirotehničnih izdelkov, 
izdelanih za raziskovalne, razvojne in 
testne namene, ki niso v skladu z 
določbami te direktive, če viden znak jasno 
kaže na njihovo neskladnost z določili in 
njihovo nerazpoložljivost za prodajo.

Obrazložitev

Da bi bolje prilagodili besedilo izdelkom, ki jih zajema ta direktiva.

Predlog spremembe 26
člen 7, odstavek 1, točka (a), kategorija 1

kategorija 1: 12 let kategorija 1: 16 let

Obrazložitev

Kljub pomanjkanju primerljivih podatkov v državah članicah o nesrečah, ki so vključevale 
izdelke za ognjemete, se večina nesreč nanaša na otroke, mlajše od 17 let, kot prikazuje 
število nesreč v Veliki Britaniji v obdobju med letoma 2002 in 2004, pri čemer se 50 % vseh 
nesreč nanaša na mlajše od 17 let in več kot 30 % vseh ponesrečenih predstavljajo otroci, 
mlajši od 13 let. Da bi bistveno zmanjšali število nesreč z izdelki za ognjemete, se teh izdelkov 
ne bi smelo prodajati otrokom, mlajšim od 16 let. 

Predlog spremembe 27
člen 7, odstavek 2, točka (b), naslov

b) Drugi pirotehnični izdelki (b) drugi pirotehnični izdelki in
pirotehnični izdelki za gledališke namene

(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3 a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a) 
(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 28
člen 7, odstavek 3, točka (b)
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(b) drugih pirotehničnih izdelkov 
kategorije 2.

(b) drugih pirotehničnih izdelkov in
pirotehničnih izdelkov za gledališke 
namene kategorije 2.

(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3 a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a) 
(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 29
člen 8, odstavek 1

1. Komisija lahko, v skladu s postopki, 
določenimi v Direktivi 98/34/ES, zahteva, 
da evropski standardizacijski organi 
pripravijo ali prilagodijo evropske 
standarde za podporo tej direktivi.

1. Komisija lahko, v skladu s postopki, 
določenimi v Direktivi 98/34/ES, zahteva, 
da evropski standardizacijski organi 
pripravijo ali prilagodijo evropske ali 
mednarodne standarde za podporo tej 
direktivi.

Obrazložitev

Besedilo se uskladi s priporočili skupine na visoki ravni CARS21. Ker evropski proizvajalci 
avtomobilske opreme prodajajo svoje izdelke po vsem svetu, so za ohranjanje konkurenčnosti 
bolj primerni ISO standardi. 

Predlog spremembe 30
člen 12, naslov

Označevanje Označevanje izdelkov, ki niso pirotehnični 
izdelki za avtomobile

(gl. predlog spremembe člen 12 a (novo))

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da se pirotehnični izdelki za avtomobile na splošno ne prodajajo 
neposredno potrošnikom temveč poklicnim uporabnikom (proizvajalcem vozil in njihovim 
pooblaščenim servisom). Zato morajo zahteve za označevanje iz te direktive upoštevati tako to 
dejstvo kot tudi zahteve, določene z drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti varnostne liste v 
skladu z Direktivo Komisije 91/155/EGS o opredelitvi in določitvi podrobne ureditve sistema 
posebnih informacij za nevarne pripravke pri izvajanju člena 10 Direktive 88/379/EGS, ki so 
priloženi dobavljenim serijam pirotehničnih izdelkov za avtomobile.
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Predlog spremembe 31
člen 12, odstavek 2

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 
navaja vsaj ime proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika, ime in vrsto 
izdelka, najnižje dovoljene starosti iz člena 
7(1) in (2), zadevne kategorije in navodila 
za uporabo in, če je primerno, varnostno 
razdaljo. Označevanje navaja tudi 
razred/podrazred snovi ali mešanice snovi 
(1.1 - 1.6), ki je v izdelku, v skladu s 
klasifikacijsko shemo UN/ADR, ali navaja 
primerljive podatke o nevarnosti 
(nevarnost hkratne eksplozije celotne 
vsebine, nevarnost izstrelkov, nevarnost 
sunka, nevarnost požara).

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 
navaja vsaj ime proizvajalca ali uvoznika, 
ime in vrsto izdelka, najnižje dovoljene 
starosti iz člena 7(1) in (2), zadevne 
kategorije in navodila za uporabo, datum 
prenehanja veljavnosti in, če je primerno, 
varnostno razdaljo. Označevanje navaja 
tudi razred/podrazred snovi ali mešanice 
snovi (1.1 - 1.6), ki je v izdelku, v skladu s 
klasifikacijsko shemo UN/ADR, ali navaja 
primerljive podatke o nevarnosti 
(nevarnost hkratne eksplozije celotne 
vsebine, nevarnost izstrelkov, nevarnost 
sunka, nevarnost požara).

Obrazložitev

Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti, je pomembna navedba imena uvoznika na oznaki 
izdelka, zato da se določi oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka v promet ter s tem 
prepreči, da bi bili dani v promet ponarejeni izdelki. Za preprečevanje nesreč zaradi izdelkov 
za ognjemete pa je pomembna tudi navedba datuma prenehanja veljavnosti izdelka.

Predlog spremembe 32
člen 12, odstavek 3 a (novo)

3a. Pirotehnični izdelki v gledališke 
namene razen tega vsebujejo naslednje 
minimalne podatke: 
kategorija 1: če je primerno: „le za 
uporabo na prostem“ in najmanjšo 
varnostno razdaljo;
kategorija 2: „le za osebe s strokovnim 
znanjem“ in najmanjšo varnostno 
razdaljo/najmanjše varnostne razdalje;

(gl. predlog spremembe k členu 2, odstavek 3 a(novo) in k členu 3, odstavek 1, točka (a a) 
(novo))

Obrazložitev

Da bi lahko Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil usklajene standarde, bi moral 
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osnutek direktive upoštevati tudi te pirotehnične izdelke in njihove značilnosti, zlasti njihovo 
razvrstitev.

Predlog spremembe 33
člen 12, odstavek 5

5. Določbe odstavkov 1 do 4 se ne 
uporabljajo za izdelke za ognjemete 
kategorije 4 in druge pirotehnične izdelke 
kategorije 2, ki jih proizvajalec prikazuje 
javno.

črtano

Obrazložitev

Ker izdelki za ognjemete, narejeni za lastno uporabo, ne štejejo med izdelke, ki se dajejo v 
promet, in zato pri njih ni treba upoštevati določb te direktive, niti zahtev za označevanje, ta 
odstavek ni več potreben.

Predlog spremembe 34
člen 12 a (novo)

Člen 12a
Označevanje pirotehničnih izdelkov za 

avtomobile
1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov 
za avtomobile je treba navesti vsaj ime 
proizvajalca ali uvoznika ter ime in vrsto 
izdelka.
2. Če na pirotehničnem izdelku za 
avtomobile ni dovolj prostora za izpolnitev 
zahteve označevanja iz odstavka 1, se 
podatek navede na embalaži.

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da se pirotehnični izdelki za avtomobile na splošno ne prodajajo 
neposredno potrošnikom temveč poklicnim uporabnikom (proizvajalcem vozil in njihovim 
pooblaščenim servisom). Zato morajo zahteve za označevanje iz te direktive upoštevati tako to 
dejstvo kot tudi zahteve, določene z drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti varnostne liste v 
skladu z Direktivo Komisije 91/155/EGS o opredelitvi in določitvi podrobne ureditve sistema 
posebnih informacij za nevarne pripravke pri izvajanju člena 10 Direktive 88/379/EGS, ki so 
priloženi dobavljenim serijam pirotehničnih izdelkov za avtomobile.

Predlog spremembe 35
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člen 13, odstavek 1 a (novo)

(1a) Države članice redno pregledujejo 
pirotehnične izdelke, tako ob vstopu na 
njihovo ozemlje kot tudi na krajih 
skladiščenja in proizvodnje.

Obrazložitev

Da bi lahko nadzorovali izdelke, ki se dajejo v promet, imajo nadzorni organi vsa pooblastila, 
pristojnosti in sredstva za redne obiske trgovskih, industrijskih in skladiščnih kompleksov, 
izvajanje naključnih pregledov in pregledov na kraju samem, jemanje vzorcev izdelkov ter 
njihovo pregledovanje in preizkušanje ter za to, da zahtevajo vse potrebne podatke.

Predlog spremembe 36
člen 13, odstavek 2 a (novo)

2a. Država članica Komisijo obvesti o 
svojih dejavnosti tržnega nadzora.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravilno in enotno izvajanje te direktive, si morajo nacionalni nadzorni 
organi in Komisija zagotavljati medsebojno podporo. 

Predlog spremembe 37
člen 15

1. Če država članica upravičeno misli, da 
pirotehnični izdelek ni skladen z 
zahtevami te direktive, pri postopku 
obveščanja iz člena 13(3) in (14) navede 
razloge za svojo odločitev, zlasti, ali je 
vzrok za neskladnost:

1. Če se država članica ne strinja z ukrepi, 
ki jih je druga država članica sprejela po 
členu 13 ali členu 14, ali če Komisija 
meni, da je tak ukrep v nasprotju z 
zakonodajo Skupnosti, se Komisija 
nemudoma posvetuje z vsemi vpletenimi 
stranmi, oceni ukrep in zavzame stališče 
do tega, ali je ukrep upravičen ali ne. 
Komisija pošlje državam članicam uradno 
obvestilo o svojem stališču in o njem 
obvesti zainteresirane strani.

(a) neizpolnjevanje bistvenih zahtev iz 
člena 4(1);
(b) nepravilna uporaba usklajenih 
standardov iz člena 8;
(c) pomanjkljivosti v samih usklajenih 
standardih iz člena 8.
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Če Komisija meni, da je nacionalni ukrep 
upravičen, naredi država članica vse, kar 
je potrebno, da zagotovi umik nevarnega 
proizvoda z nacionalnega trga in o tem 
obvesti Komisijo. 
Če Komisija meni, da je nacionalni ukrep 
neupravičen, ga zadevna država članica 
prekliče.

2. Komisija takoj začne posvetovanje z 
zadevnimi stranmi. Komisija se po 
posvetovanju odloči, ali so ukrepi, ki jih je 
sprejela država članica, upravičeni ali ne, 
ter svoje mnenje sporoči državi članici, ki 
je dala pobudo, drugim državam članicam 
ter proizvajalcu ali njegovemu 
pooblaščenemu zastopniku.
3. Če ukrepi iz odstavka 1 temeljijo na 
pomanjkljivostih usklajenih standardov, 
predloži Komisija zadevo odboru, 
ustanovljenemu z Direktivo 98/34/ES, če 
država članica, iz katere izhajajo ukrepi, 
vztraja na svojem stališču, Komisija ali 
država članica pa sproži postopek iz člena 
8.

3. Če ukrepi iz odstavka 1 temeljijo na 
pomanjkljivostih usklajenih standardov, 
predloži Komisija zadevo odboru, 
ustanovljenemu z Direktivo 98/34/ES, če 
država članica, iz katere izhajajo ukrepi, 
vztraja na svojem stališču, Komisija ali 
država članica pa sproži postopek iz člena 
8.

4. Če pirotehnični izdelek ni usklajen z 
določili in nosi znak CE, sprejme pristojna 
država članica ustrezne ukrepe proti tistim, 
ki so namestili oznako, in o tem obvesti 
Komisijo. Komisija obvesti ostale države 
članice.

4. Če pirotehnični izdelek ni usklajen z 
določili in nosi znak CE, sprejme pristojna 
država članica ustrezne ukrepe proti tistim, 
ki so namestili oznako, in o tem obvesti 
Komisijo. Komisija obvesti ostale države 
članice.

5. Komisija zagotovi, da so države članice 
obveščene o razvoju in izidu postopka.

Obrazložitev

Komisija bi morala zavzeti svoje stališče samo v primeru nesoglasij. Tako bi sprostila svoje 
zmogljivosti in bi lahko v primeru nestrinjanja s predlaganimi ukrepi hitro ukrepala.

Predlog spremembe 38
člen 16, odstavek 1

1. Vsak ukrep, sprejet v skladu s to 
direktivo:

1. Vsak ukrep, sprejet v skladu s to 
direktivo:

(a) za prepoved ali omejitev dajanja (a) za prepoved ali omejitev dajanja 
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izdelka v promet; ali izdelka v promet; ali

(b) za umik izdelka iz prometa se utemelji 
z natančnimi razlogi. Ti ukrepi se 
nemudoma sporočijo zadevni strani, ki se 
istočasno obvesti o pravnih sredstvih, ki so 
ji na voljo v skladu z nacionalno 
zakonodajo, veljavno v zadevni državi 
članici, in o rokih, ki veljajo za ta 
sredstva.

(b) za umik izdelka iz prometa,

se utemelji z natančnimi razlogi. Ti ukrepi 
se nemudoma sporočijo zadevni strani, ki 
se istočasno obvesti o pravnih sredstvih, ki 
so ji na voljo v skladu z nacionalno 
zakonodajo, veljavno v zadevni državi 
članici, in o rokih, ki veljajo za ta 
sredstva.

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi večje jasnosti besedila, saj se zadnji odstavek nanaša na točki 
(a) in (b).

Predlog spremembe 39
člen 17, alineja 3 a (novo)

- vzpostavitev podatkovne baze za nesreče, 
povezane z uporabo pirotehničnih 
izdelkov;

Obrazložitev

Zaradi ocene učinkovitosti direktive je podatke o nezgodah treba redno primerjati. Presoja 
vplivov Komisije kaže, da bo Komisija od držav članic še naprej zahtevala statistike nezgod in 
tiste države članice, ki še nimajo sistema za beleženje nezgod, povezanih z izdelki za 
ognjemete, spodbujala k temu, da ga po sprejetju tega predloga vzpostavijo.

Predlog spremembe 40
člen 20, odstavek 2

2. Države članice uporabljajo navedene 
določbe od […]1 za izdelke za ognjemete 
in od […] za druge pirotehnične izdelke.

2. Države članice uporabljajo navedene 
določbe od […]1 za izdelke za ognjemete 
kategorij 1, 2 in 3 in od […] za druge 
pirotehnične izdelke, za izdelke za 
ognjemete kategorije 4 ter za pirotehnične 
izdelke v gledališke namene.
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1 24 mesecev po objavi Direktive. 1 3 leta po objavi te direktive.

Obrazložitev

S podaljšanjem obdobja za uveljavitev določb za izdelke za ognjemete bodo imeli proizvajalci 
in uvozniki čas uveljaviti vse pravice, pridobljene po nacionalnih predpisih, ki so veljali pred 
to direktivo. Hkrati pa prehodna obdobja zaradi boljše zaščite zdravja in varnosti potrošnikov 
zagotavljajo hitro uveljavitev direktive. Poleg tega zagotavljajo, da bo dovolj časa za
sprejetje usklajenih standardov. Razlikuje se torej med izdelki za ognjemete kategorij 1, 2 in 
3, katerih standarde je treba samo prilagoditi, in izdelki za ognjemete kategorije 4 ter drugimi 
pirotehničnimi izdelki, tudi v gledališke namene, za katere na splošno še ni standardov.
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OBRAZLOŽITEV

1. Osnutek direktive in poglavitna vprašanja

Namen tega predloga direktive je določiti pravila za trg izdelkov za ognjemete ter varnostno 
opremo vozil, pri kateri se uporablja pirotehnična tehnologija. Osnovni cilji predloga so torej 
zagotoviti prost pretok pirotehničnih izdelkov v EU, izboljšati varnost potrošnikov in 
poklicnih uporabnikov, prispevati k zmanjšanju števila in nevarnosti nezgod ter uskladiti 
varnostne predpise v vseh državah članicah.

Trg pirotehnične opreme za varnost vozil je ocenjen na 5,5 milijard EUR, trg izdelkov za 
ognjemete pa na 1,4 milijarde EUR. Po podatkih iz leta 2004, je 96% izdelkov za ognjemete 
uvoženih iz Kitajske.

V končnem besedilu direktive bi bilo treba jasneje opredeliti "pirotehnični izdelek", 
proizvajalca" in "osebo s strokovnim znanjem" (iz člena 2). 

Za trg izdelkov za ognjemete so značilne težave v zvezi s/z: kakovostjo uvoženih izdelkov, 
njihovo varno uporabo, pogoji njihove proizvodnje in standardizacijo ter določitvijo različnih 
kategorij izdelkov. Obstaja kar nekaj protislovij, zlasti glede določitve najnižje starosti za 
uporabo izdelkov; svobode posameznih držav članic pri določanju predpisov; posebnih 
načinov trženja, ki izvirajo iz kulturnih ali verskih običajev in vrste pregledov, ki bi jih bilo 
treba opraviti na izdelkih, da bi zagotovili njihovo kakovost in varnost.

V zvezi z gospodarsko pomembnejšim trgom varnostne opreme za avtomobilsko industrijo, ki 
uporablja pirotehnično tehnologijo, se pojavljajo drugačne težave, kot je potreba po 
pojasnitvah in boljših opredelitvah. Enoten postopek izdaje dovoljenj za varnostno opremo za 
vozila bi lahko vsekakor pomenil korak naprej, posebno označevanje pa tudi izboljšanje, ki bi 
olajšalo oblikovanje pravega notranjega trga v Uniji. 

Namen niza predlaganih sprememb, ki ne bi smel biti preobsežen, je obravnavati glavne 
vidike, ki jih je treba popraviti ali izboljšati. Zaželeno bi bilo, da bi med pirotehnične izdelke 
poleg tistih za ognjemete vključili tudi pirotehnične izdelke, ki se uporabljajo v gledališke 
namene, za zračne blazine, varnostne pasove ter drugo varnostno opremo vozil. 

Problematično je tudi, da "dajanje v promet" ne omenja izdelkov za ognjemete, izdelanih za 
osebno uporabo, s čimer pa bi lahko ustregli posebnim potrebam nekaterih držav ali regij. 
Prav tako pomembno se zdi zagotoviti, da se pri označevanju pirotehničnih izdelkov za 
avtomobile upošteva njihovo prodajo poklicnim uporabnikom. Iz istega razloga je bilo 
potrebno pojasniti sam pojem "pirotehnični izdelek", kar se odraža v vrsti predlogov 
sprememb. V opredelitvi pirotehničnih izdelkov, ki se uporabljajo v gledališke namene, so 
zajeti vsi izdelki, ki so bili zasnovani in izdelani za namene zabave in uporabe na odru.

Poleg tega se zdi potrebno naslednje: spremeniti opredelitev "pirotehničnih izdelkov za 
avtomobile", npr. sestavnih delov varnostne opreme vozil, ki vsebujejo pirotehnične snovi; pri 
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označevanju dodati podatek o datumu prenehanja veljavnosti pirotehničnega izdelka; 
razjasniti pojma proizvajalca in uvoznika pirotehničnih izdelkov in predlagati spremembe v 
zvezi z rednim pregledovanjem pirotehničnih izdelkov in njihovega skladiščenja. Za 
pirotehnične izdelke je treba zagotoviti čim višje varnostne standarde, ki bodo obsegali 
proizvodne stopnje, skladiščenje in končno uporabo. 

Pomembno pa je tudi razumeti novi pristop k uskladitvi. 

2. Novi pristop k uskladitvi

Vaš poročevalec bi rad poudaril, da notranjega trga blaga ne bi bilo mogoče vzpostaviti brez 
sprejetja nove upravne tehnike, t.j. novega pristopa k uskladitvi, ki določa le splošne temeljne 
zahteve, omejuje javno intervencijo na vse bistveno ter prepušča gospodarstvu in industriji 
odločitev, kako bosta izpolnjevala javne obveznosti. 

Nova upravna tehnika in strategija je bila določena z resolucijo Sveta iz leta 1985 o novem 
pristopu k tehnični uskladitvi in standardizaciji, ki uvaja naslednja načela:

- zakonodajna ureditev je omejena na bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi na 
trgu Skupnosti, da bi znotraj nje uživali ugodnosti načela prostega pretoka;
- tehnične specifikacije proizvodov, ki izpolnjujejo bistvene zahteve iz direktiv, so predpisane 
v usklajenih standardih, kar so evropski standardi, ki so jih sprejeli zasebne evropske 
organizacije za standardizacijo;
- uporaba usklajenih standardov ali drugih standardov ostaja prostovoljna in proizvajalec 
lahko kadar koli uporabi druge tehnične specifikacije za izpolnitev zahtev;
- usklajeni standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu, se prenesejo v 
nacionalne standarde. Prenos pomeni, da morajo biti ustrezni evropski standardi na voljo na 
enak način kot nacionalni standardi in da je treba vse nasprotujoče nacionalne standarde 
postopoma umakniti;
- proizvodi, izdelani v skladu z nacionalnim standardom, v katerega je bil prenesen usklajeni 
standard, uživajo ugodnosti zaradi domneve o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami 
direktive o novem pristopu, ki se uporablja;
- v promet je dovoljeno dajati le proizvode, ki izpolnjujejo bistvene zahteve;
- postopek zaščitne klavzule je potreben zaradi možnosti izpodbijanja skladnosti proizvoda, 
nepravilnosti ali pomanjkljivosti usklajenih standardov.

Sedanji osnutek direktive o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet v celoti spoštuje in se 
opira na zgoraj navedena načela novega pristopa. Tako direktiva določa splošne zdravstvene 
in varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pirotehnični izdelki. 

Poleg tega je osnutek direktive v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS o usklajevanju določb v 
zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom. Čeprav so 
pirotehnični izdelki izrecno izključeni iz področja uporabe te direktive, je v eni od uvodnih 
izjav navedeno, da se načrtujejo dodatni pravni akti o pirotehničnih izdelkih. 

3. Zaključek
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Po mnenju vašega poročevalca je nujno, da se dajanje pirotehničnih izdelkov v promet uskladi 
po novem pristopu, saj gre pri tem tudi za legitimne interese držav članic na področju zdravja 
in varnosti, ki bi lahko zaradi varstva potrošnikov ovirali trgovino znotraj Skupnosti. 
Usklajeni ukrep pa vendar ni izčrpen, saj ne izključuje bolj restriktivnih nacionalnih predpisov 
glede najnižje starosti ter trženja in uporabe nekaterih kategorij izdelkov za ognjemete. 

Glede na vse to gre upati, da bo direktiva po izčrpni razpravi zagotovila niz upravnih 
standardov za obravnavana sektorja. Izvedena javna obravnava je k temu že veliko prispevala, 
pomembna pa bo tudi razčlenitev presoje vplivov. 
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PRILOGA: OMEJITVE PRI PRODAJI IZDELKOV ZA OGNJEMETE 
POTROŠNIKOM PO STAROSTI IN LETNEM ČASU, KO JIH JE DOVOLJENO 

PRODAJATI ALI UPORABLJATI1

Država članica Najnižja dovoljena starost Omejitve glede na letni 

čas

AVSTRIJA Kategorija I (nove vrste 
ognjemetov in pirotehnične igrače) 
- ni omejitev
Kategorija II - prodaja nad 18 let
Kategorija III - (večji ognjemeti)
- posebno dovoljenje
Kategorija IV - poklicna uporaba

Ni omejitev

BELGIJA. 16 let razen za nekatere posebne 
izdelke

Ni omejitev

CIPER V načelu velja splošna prepoved 
prodaje potrošnikom
- po presoji inšpektorja za 
eksplozive; potrošnikom se 
prodajajo samo majhne rakete, 
petarde in pokalice.

/

ČEŠKA Razred I - ni omejitve
Razred II - 18 let
Razreda III in IV - 18 let

Ni omejitev

DANSKA Kategorija I - 15 let
Kategorija II - 18 let

Ni omejitev

ESTONIJA Na splošno 18 let, čeprav se lahko 
razred I prodaja tudi mlajšim 
osebam.

Prodaja in uporaba petard 
je prepovedana od 01.11. 
do 30.12.

FINSKA 12 let za najmanj nevarne izdelke 
za ognjemete
18 leta za večino izdelkov za 
ognjemete

Prodaja je prepovedana od 
1. do 26.
decembra

  
1 Vir: Posvetovalni dokument Evropske komisije, Osnovne informacije o zakonodaji o izdelkih za ognjemete v 
državah članicah, v: Pregled politike v zvezi z izdelki za ognjemete - posvetovalni dokument, Irsko ministrstvo 
za pravico, enakost in zakonodajne reforme, marec 2005.
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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FRANCIJA Razred I -8 let
Razreda II in III - 18 let
Razred IV - poklicna uporaba, 
18 let

Ni omejitev

NEMČIJA Razred I - priporočeno nad 12 
let
Razred II - 18 let
Razred III - 18 let, potrebno je 
dovoljenje
Razred IV - poklicna uporaba

Razred II je dovoljeno 
uporabljati samo 31.12. in 
1.1.

GRČIJA V načelu velja splošna prepoved 
prodaje potrošnikom Za nakup, 
prevoz in uporabo je potrebno 
posebno dovoljenje

Uporaba ni dovoljena
za veliko noč

MADŽARSKA Popolna prepoved prodaje 
potrošnikom /

IRSKA V načelu velja splošna prepoved 
prodaje potrošnikom. Uvoz je 
omejen na poklicne uporabnike.

/

ITALIJA / /

LATVIJA Razreda I in II -16 let Ni omejitev

LITVA 18 let Razen strokovnjakom je 
prodaja prepovedana od 
20.1. do 1.12.

LUKSEMBURG Razred I - ni omejitev
Razreda II in III - 18 let

Ni omejitev

MALTA / /

NIZOZEMSKA / /

POLJSKA / /

PORTUGALSKA 18 let Ni omejitev

SLOVAŠKA / /

SLOVENIJA / /

ŠPANIJA Razred I -8 let
Razred II -14 let
Razred III - 18 let
Razred IV - samo za poklicne 
uporabnike

Ni omejitev

ŠVEDSKA 18 let (za manjše število 
izdelkov).

/
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ZDRUŽENO 

KRALJESTVO

Kategorije I, II in III - 18 let
Kategorija IV - samo za 
poklicne uporabnike

Ni omejitev

BOLGARIJA Kategorija I - ni omejitev
Kategorija II - 18 let
Kategoriji III in IV - samo za 
poklicno uporabo

Ni omejitev

ROMUNIJA 18 let Prodaja je dovoljena samo 
med 27.12. in 31.12, 
uporaba pa 31.12. in 1.1.


