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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utsläppande på marknaden 
av pyrotekniska artiklar
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0457)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0312/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4a (nytt)

(4a) Till pyrotekniska artiklar räknas 
bland annat fyrverkerier, pyrotekniska 
artiklar för teaterbruk och pyrotekniska 
artiklar för tekniska ändamål, såsom 
exempelvis gasgeneratorer för 
krockkuddar och bältessträckare.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ange några få exempel på de produkter som omfattas av 
detta direktiv för att på så sätt förtydliga tillämpningsområdet.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 5a (nytt)

(5a) För att förhindra att förfalskade 
produkter släpps ut på marknaden bör 
den fysiska eller juridiska person som 
importerar en produkt till gemenskapen 
påta sig tillverkarens alla skyldigheter. 

Motivering

Med tanke på att en stor majoritet av de fyrverkerier som finns på EU-marknaden har 
importerats från Kina och att auktoriserade representanter lätt kan bytas ut bör importören 
påta sig tillverkarens skyldigheter och därför se till att produkten uppfyller grundläggande 
säkerhetskrav och att relevanta metoder för bedömning av överensstämmelse har använts, så 
att man förhindrar att förfalskade produkter släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 3
Skäl 5b (nytt)

(5b) En pyroteknisk produkt bör uppfylla 
kraven i detta direktiv när den för första 
gången släpps ut på 
gemenskapsmarknaden. Fyrverkerier 
framställda för eget bruk anses dock inte
släppas ut på marknaden i enlighet med 
principerna i rådets resolution av den 
7 maj 1985 om en ny metod för teknisk 
harmonisering och standardisering1.
_______________
1 EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

Motivering

Generellt anses att fyrverkerier framställda för eget bruk inte släpps ut på marknaden i 
överensstämmelse med direktiven enligt den nya metoden. Därför behöver dessa produkter 
inte heller uppfylla kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 4
Skäl 6

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska 
artiklar, är det lämpligt med åldergränser

(6) Med tanke på den fara som är förenad 
med användningen av pyrotekniska 
artiklar, är det lämpligt med åldersgränser
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för försäljning och användning och man 
bör se till att märkningen innehåller 
tillräcklig och lämplig information om 
säker användning till skydd för människors 
hälsa och för miljön. Bestämmelser skall 
finnas om att vissa pyrotekniska artiklar 
bara skall vara tillgängliga för 
auktoriserade specialister med tillräckliga 
kunskaper och erfarenheter.

för försäljning och användning och man 
bör se till att märkningen innehåller 
tillräcklig och lämplig information om 
säker användning till skydd för människors 
hälsa och för miljön. Bestämmelser skall 
finnas om att vissa pyrotekniska artiklar 
bara skall vara tillgängliga för 
auktoriserade specialister med tillräckliga 
kunskaper och erfarenheter. När det gäller 
pyrotekniska artiklar för motorfordon bör 
märkningskraven ta hänsyn till gällande
praxis och till det faktum att 
underleverantörerna till bilindustrin 
säljer dessa produkter till professionella 
användare.

Motivering

Det bör påpekas att pyrotekniska artiklar för motorfordon vanligtvis inte säljs direkt till 
konsumenterna utan till professionella användare (biltillverkarna och deras auktoriserade 
verkstäder). Märkningskraven i samband med detta direktiv bör därför ta hänsyn till såväl 
detta förhållande som till de andra krav som fastställs i annan gemenskapslagstiftning, 
särskilt de säkerhetsdatablad som skall åtfölja de aktuella pyrotekniska artiklarna vid 
leveransen i enlighet med kommissionens direktiv 91/155/EEG om införandet och den 
närmare utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat 
(beredningar) i enlighet med artikel 10 i direktiv 89/379/EEG.

Ändringsförslag 5
Skäl 12

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar 
i enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och 
det förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(12) Harmoniserade europeiska standarder 
utarbetas, antas och ändras av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN), 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
inom elområdet (CENELEC) och 
Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI). 
Dessa organisationer är behöriga att anta 
harmoniserade standarder, som de utarbetar 
i enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
deras samarbete med kommissionen och 
det förfarande som fastställs i
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter. När 
det gäller pyrotekniska artiklar för 
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motorfordon bör internationella 
ISO-standarder föredras framför 
europeiska standarder på grund av den 
internationella karaktären hos de 
europeiska underleverantörerna till 
bilindustrin.

Motivering

Texten bringas i överensstämmelse med rekommendationerna från Cars 21-gruppen. 
Eftersom de europeiska underleverantörerna till bilindustrin säljer sina produkter i hela 
världen är det bättre att använda de internationella ISO-standarderna för att upprätthålla
konkurrenskraften.

Ändringsförslag 6
Skäl 12a (nytt)

(12a) Enligt den nya metoden för teknisk 
harmonisering och standardisering skall 
pyrotekniska artiklar som tillverkas i 
överensstämmelse med harmoniserade 
standarder omfattas av en presumtion om 
överensstämmelse med de grundläggande 
säkerhetskraven i detta direktiv. 
Användningen av harmoniserade eller 
andra standarder är dessutom frivillig, 
och tillverkaren eller importören kan
använda andra tekniska specifikationer 
för att uppfylla kraven. 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka rättssäkerheten och tydligheten kring de principer i 
den nya metoden som ligger till grund för det föreliggande direktivförslaget.

Ändringsförslag 7
Skäl 13a (nytt)

(13a) Kategorier av pyrotekniska artiklar, 
t.ex. liknande artiklar med andra färger, 
bör av de anmälda organen betraktas som 
produktfamiljer, förutsatt att artiklarna är 
tillräckligt lika varandra.
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Motivering

För att minska kostnaderna för tillverkarna och importörerna av fyrverkerierna är det inte 
nödvändigt att testa varje enskild artikel. Som anges i kommissionens konsekvensbedömning 
är skillnaderna ofta minimala, vilket gör det möjligt att gruppera fyrverkerierna efter storlek 
och funktionssätt. Denna metod används för tillfället av de anmälda organen i samband med 
tester av explosiva varor.

Ändringsförslag 8
Skäl 14a (nytt)

(14a) Enligt den nya metoden för teknisk 
harmonisering och standardisering är det 
nödvändigt med ett 
skyddsklausulförfarande som kan göra 
det möjligt att ifrågasätta en pyroteknisk 
artikels överensstämmelse eller påvisa fel 
eller brister i harmoniserade standarder. 
Medlemsstaterna är därför skyldiga att 
vidta alla de åtgärder som krävs för att 
förbjuda och begränsa utsläppandet på 
marknaden av CE-märkta produkter eller 
avlägsna dem från marknaden om dessa 
produkter medför fara för människors 
hälsa och säkerhet när de används för sitt 
avsedda ändamål. 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka rättssäkerheten och tydligheten kring de principer i 
den nya metoden som ligger till grund för det föreliggande direktivförslaget. Direktiven enligt 
den nya metoden innehåller således ett slags skyddsklausul som ålägger medlemsstaterna att 
begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av farliga eller icke-överensstämmande 
produkter eller avlägsna dem från marknaden.

Ändringsförslag 9
Skäl 16a (nytt)

(16a) Det ligger i tillverkarens och 
importörens intresse att leverera säkra 
produkter, så att de inte behöver betala 
skadestånd för produkter med 
säkerhetsbrister som orsakar skada på 
personer och privat egendom. I detta 
sammanhang är rådets 
direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 



PE 371.984v01-00 10/31 PR\610139SV.doc
Delvis extern översättning

SV

om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om 
skadeståndsansvar för produkter med 
säkerhetsbrister1 ett komplement till detta 
direktiv, eftersom det ålägger tillverkare 
och importörer ett strängt 
skadeståndsansvar och tillförsäkrar 
konsumenterna ett tillräckligt skydd. I 
detta direktiv fastställs dessutom att de 
anmälda organen skall teckna en 
ansvarsförsäkring, såvida inte staten 
påtar sig ansvaret i enlighet med gällande 
nationell lag, eller medlemsstaten själv är 
direkt ansvarig för provningarna.
__________________
1 EGT L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktivet 
ändrat genom direktiv 1999/34/EG 
(EGT L 141, 4.6.1999, s. 20).

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka rättssäkerheten och samstämdheten med andra 
gemenskapsrättsakter. Direktivet om produktansvar tillämpas därför på alla de produkter 
som omfattas av direktiven enligt den nya metoden. Detta direktivförslag och direktivet om 
produktansvar kompletterar följaktligen varandra när det gäller att säkra en lämplig 
skyddsnivå.

Ändringsförslag 10
Skäl 17

(17) En övergångsperiod är av avgörande 
betydelse för att medge att nationell 
lagstiftning på angivna områden gradvis 
anpassas.

(17) En övergångsperiod är av avgörande 
betydelse för att medge att nationell 
lagstiftning på angivna områden gradvis 
anpassas. Tillverkarna och importörerna 
behöver därför ha tid att utöva de 
rättigheter som de omfattas av enligt 
nationella regler innan detta direktiv 
träder i kraft, t.ex. rättigheten att sälja 
lager av redan tillverkade produkter. Den 
särskilda övergångsperiod som fastställs i 
detta direktiv kommer även att leda till att
tiden för att anta harmoniserade 
standarder förlängs. Dessutom kommer 
övergångsperioden att säkra ett snabbt 
genomförande av detta direktiv, vilket 
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kommer att stärka konsumentskyddet.

Motivering

Denna extra tid för genomförande av fyrverkerireglerna gör det möjligt för tillverkarna och 
importörerna att utöva de rättigheter som de kan ha förvärvat enligt de nationella regler som 
gällde före detta direktiv. Samtidigt kommer övergångsperioden att säkra ett snabbt 
genomförande av direktivet och därmed ett bättre skydd av konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Dessutom kommer övergångsperioden att ge aktörerna tillräckligt med tid för att 
anta harmoniserade standarder.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punkt 4, strecksats 3

– pyrotekniska artiklar avsedda för 
användning i flygplan,

– pyrotekniska artiklar avsedda för 
användning i luft- och rymdfartsindustrin,

Motivering

Pyrotekniska artiklar avsedda för användning i luft- och rymdfartyg bör inte omfattas av 
detta direktiv, eftersom denna industri tillämpar mycket höga interna säkerhetsstandarder, 
vilket gör det onödigt att anta harmoniserade standarder för dessa produkter.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led 1

1. Pyroteknisk artikel: Alla artiklar som är 
avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, 
gas- eller rökeffekt eller en kombination av 
dessa, som en följd av exotermiska 
kemiska reaktioner både i 
underhållningssyfte och i annat syfte.

1. Pyroteknisk artikel: Alla artiklar som är 
avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, 
gas- eller rökeffekt eller en kombination av 
dessa, som en följd av exotermiska 
kemiska reaktioner.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att bringa texten i överensstämmelse med FN:s 
rekommendationer om transporter av farligt gods.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, led 2

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild produkt 
tillgänglig för slutanvändning på 

2. Utsläppande på marknaden: Att man för 
första gången gör en enskild produkt 
tillgänglig på gemenskapsmarknaden, för 
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gemenskapsmarknaden, för distribution 
eller användning, antingen mot betalning 
eller gratis.

distribution eller användning, antingen mot 
betalning eller gratis. Produkter 
framställda för eget bruk skall inte anses 
släppas ut på marknaden.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att bättre anpassa definitionen av ”utsläppande på 
marknaden” till alla de produkter som omfattas av direktivet, särskilt pyrotekniska artiklar 
för motorfordon, som i själva verket släpps ut på marknaden för att införas i andra 
fordonskomponenter (såsom krockkuddar, säten, osv.) och först därefter övergår till 
”slutanvändning” i fordon för att skydda fordonets förare och passagerare. Det bör dessutom 
klargöras att produkter framställda för eget bruk generellt inte anses släppas ut på 
marknaden inom ramen för direktiven enligt den nya metoden. Därför behöver dessa 
produkter inte uppfylla kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 14
Artikel 2, led 3a (nytt)

3a. Pyrotekniska artiklar för teaterbruk: 
Pyrotekniska artiklar för scenbruk som 
styrs elektriskt eller elektroniskt. 

(Se ändringsförslaget till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led 4

4. Pyroteknisk artikel för motorfordon: 
Artiklar som innehåller pyrotekniska 
substanser som används för att aktivera 
säkerhetsanordningar eller andra 
anordningar i motorfordon.

4. Pyroteknisk artikel för motorfordon: 
Komponent i en säkerhetsanordning som 
innehåller pyrotekniska substanser och
används för att aktivera 
säkerhetsanordningar eller andra 
anordningar i fordon.
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga vilka produkter som omfattas av direktivet. 
Förledet ”motor” bör utgå, eftersom dessa artiklar även används i andra fordon än 
motorfordon.

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led 5

5. Tillverkare: Den fysiska eller juridiska 
person som konstruerar eller tillverkar en 
produkt som omfattas av detta direktiv 
eller som låter konstruera eller tillverka en 
sådan produkt i syfte att släppa ut den på 
marknaden för sitt eget yrkesmässiga eller 
privata bruk under sitt eget namn eller 
varumärke, eller släpper ut en produkt 
som omfattas av detta direktiv på 
marknaden under sitt eget namn eller 
varumärke.

5. Tillverkare: Den fysiska eller juridiska 
person som konstruerar eller tillverkar en 
produkt som omfattas av detta direktiv 
eller som låter konstruera eller tillverka en 
sådan produkt i syfte att släppa ut den på 
marknaden under sitt eget namn eller 
varumärke.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att bringa texten i överensstämmelse med definitionen av 
”utsläppande på marknaden” och framför allt med faktum att produkter framställda för eget 
bruk inte anses släppas ut på marknaden. Detta leder till en mer precis definition som bygger 
på den nya metodens principer.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, led 6

6. Auktoriserad representant: Den fysiska 
eller juridiska person som är etablerad 
inom gemenskapen och som fått skriftlig 
fullmakt från tillverkaren för att i dennes 
namn uppfylla de förpliktelser som krävs 
enligt detta direktiv.

6. Importör: Den fysiska eller juridiska 
person som är etablerad inom 
gemenskapen och som inom ramen för sin 
förvärvsverksamhet gör en produkt från 
ett tredjeland tillgänglig på 
gemenskapsmarknaden för första gången.

Motivering

Med tanke på att en stor majoritet av de fyrverkerier som finns på EU-marknaden har 
importerats från Kina och att auktoriserade representanter lätt kan bytas ut bör importören 
påta sig tillverkarens skyldigheter och därför se till att produkten uppfyller grundläggande 
säkerhetskrav och att relevanta metoder för bedömning av överensstämmelse har använts, så 
att man förhindrar att förfalskade produkter släpps ut på marknaden.
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Ändringsförslag 18
Artikel 2, led 8

8. Person med specialistkunskap: En 
person som har medlemsstatens tillstånd att 
inom sitt territorium äga eller använda 
fyrverkerier i kategori 4 eller pyrotekniska 
artiklar i kategori 2 eller andra 
pyrotekniska artiklar enligt definitionen i 
artikel 3.

8. Person med specialistkunskap: En 
person som har medlemsstatens tillstånd att 
inom sitt territorium äga eller använda 
fyrverkerier i kategori 4, pyrotekniska 
artiklar för teaterbruk i kategori 2 eller 
andra pyrotekniska artiklar i kategori 2 
enligt definitionen i artikel 3.

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 19
Artikel 3, punkt 1, stycke 2, led aa (nytt)

aa. Pyrotekniska artiklar för teaterbruk
Kategori 1: Pyrotekniska artiklar för 
scenbruk som har en låg risknivå.
Kategori 2: Pyrotekniska artiklar för 
scenbruk som är avsedda att användas 
endast av personer med 
specialistkunskaper.

(Se ändringsförslaget till artikel 2.3 a (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 1, stycke 2, led b

b. Övriga pyrotekniska artiklar b. Övriga pyrotekniska artiklar
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Kategori 1: Pyrotekniska artiklar som inte 
är fyrverkerier och som har en låg risknivå.

Kategori 1: Pyrotekniska artiklar som inte 
är fyrverkerier och pyrotekniska artiklar 
för teaterbruk som har en låg risknivå.

Kategori 2: Pyrotekniska artiklar som inte 
är fyrverkerier och som är avsedda att 
hanteras eller användas endast av personer 
med specialistkunskaper.

Kategori 2: Pyrotekniska artiklar som inte 
är fyrverkerier och pyrotekniska artiklar 
för teaterbruk som är avsedda att hanteras 
eller användas endast av personer med 
specialistkunskaper.

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 2

2. Tillverkarna av pyrotekniska artiklar 
skall vara etablerade i gemenskapen eller
utse en auktoriserad representant.

2. Om tillverkaren inte är etablerad i 
gemenskapen skall importören av de 
pyrotekniska artiklarna påta sig alla 
tillverkarens skyldigheter enligt detta 
direktiv.

Myndigheter och organ i gemenskapen kan 
vända sig till den auktoriserade 
representanten istället för till tillverkaren
när det gäller de skyldigheter som 
representanten fått mandat att uppfylla.

Myndigheter och organ i gemenskapen kan 
vända sig till importören när det gäller 
dessa skyldigheter.

Motivering

Med tanke på att en stor majoritet av de fyrverkerier som finns på EU-marknaden har 
importerats från Kina och att auktoriserade representanter lätt kan bytas ut bör importören 
påta sig tillverkarens skyldigheter och därför se till att produkten uppfyller grundläggande 
säkerhetskrav och att relevanta metoder för bedömning av överensstämmelse har använts, så 
att man förhindrar att förfalskade produkter släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 22
Artikel 5, stycke 1

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 



PE 371.984v01-00 16/31 PR\610139SV.doc
Delvis extern översättning

SV

pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv får släppas ut på marknaden endast 
om de uppfyller alla bestämmelser i 
direktivet, är försedda med EG-märkning
och uppfyller de skyldigheter som rör 
bedömningen av överensstämmelse.

pyrotekniska artiklar som omfattas av detta 
direktiv får släppas ut på marknaden endast 
om de uppfyller alla bestämmelser i 
direktivet, är försedda med CE-märkning
och uppfyller de skyldigheter som rör 
bedömningen av överensstämmelse.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag.

Ändringsförslag 23
Artikel 6, punkt 2

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i 
kategorierna 2 eller 3 till allmänheten av 
skäl som rör allmän säkerhet.

2. Bestämmelserna i detta direktiv utesluter 
inte att en medlemsstat kan vidta åtgärder 
för att begränsa användningen eller 
försäljningen av fyrverkerier i 
kategorierna 2 eller 3 och pyrotekniska 
artiklar för teaterbruk i kategori 1 till 
allmänheten av skäl som rör allmän 
säkerhet.

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 24
Artikel 6, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa 
några hinder, t.ex vid mässor, utställningar, 
demonstrationer osv., för visning av 
pyrotekniska artiklar som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt 
anger denna brist på överensstämmelse 
och att artiklarna inte får försäljas innan 
tillverkaren eller dennes representant i 
gemenskapen sett till att de uppfyller 
kraven. Vid sådana evenemang skall 

3. Medlemsstaterna skall inte uppställa 
några hinder, t.ex. vid mässor, 
utställningar, demonstrationer osv., för 
visning av pyrotekniska artiklar som inte 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, 
under förutsättning att en synlig skylt 
tydligt anger den aktuella mässans, 
utställningens eller demonstrationens 
namn och datum och att det saknas
överensstämmelse samt att artiklarna inte 
får försäljas innan tillverkaren i 
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lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet 
med de krav som fastställs av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet för att 
garantera människors säkerhet.

gemenskapen eller importören sett till att 
de uppfyller kraven. Vid sådana 
evenemang skall lämpliga 
säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med de 
krav som fastställs av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet för att 
garantera människors säkerhet.

Motivering

Enligt principerna för den nya metoden skall utsläppande på marknaden inte anses ske när en 
produkt visas i samband med mässor, utställningar eller demonstrationer. För att förhindra 
att dessa produkter släpps ut på marknaden utan att vara i överensstämmelse med detta 
direktiv bör dessa produkter innehålla uppgifter om var de är avsedda att användas. Detta 
ändringsförslag återspeglar också att importören skall påta sig tillverkarens skyldigheter.

Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa 
några hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar för motorfordon avsedda för 
forskning, utveckling och provning som 
inte uppfyller bestämmelserna i detta 
direktiv, under förutsättning att en synlig 
skylt tydligt anger denna brist på 
överensstämmelse och att de inte får 
försäljas.

4. Medlemsstaterna skall inte uppställa 
några hinder för den fria rörligheten och 
användningen av sådana pyrotekniska 
artiklar avsedda för forskning, utveckling 
och provning som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv, under 
förutsättning att en synlig skylt tydligt 
anger denna brist på överensstämmelse och 
att de inte får försäljas.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa texten till de produkter som omfattas av 
direktivet.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, punkt 1, led a, kategori 1

Kategori 1: 12 år. Kategori 1: 16 år.

Motivering

Även om det saknas jämförbara uppgifter om fyrverkeriolyckor i medlemsstaterna kan det 
slås fast att de flesta olyckorna involverar barn under 17 år, vilket illustreras av de många 
olyckor som inträffade i Förenade kungariket mellan 2002 och 2004, där ungefär 50 procent 
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av alla olyckor involverade barn under 17 år, och där mer än 30 procent av alla skadade var 
barn under 13 år. Fyrverkerier bör därför inte säljas till barn under 16 år om man kraftigt
vill minska antalet fyrverkeriolyckor.

Ändringsförslag 27
Artikel 7, punkt 1, led b, rubriken

b. Övriga pyrotekniska artiklar b. Övriga pyrotekniska artiklar och 
pyrotekniska artiklar för teaterbruk

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 28
Artikel 7, punkt 3, led b

(b) Övriga pyrotekniska artiklar i 
kategori 2.

(b) Övriga pyrotekniska artiklar och 
pyrotekniska artiklar för teaterbruk i 
kategori 2.

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 29
Artikel 8, punkt 1

1. Kommissionen får enligt de förfaranden 
som fastställs i direktiv 98/34/EG begära 
att de europeiska standardiseringsorganen 
utarbetar eller gör en översyn av de 
europeiska standarder som ligger till grund 
för detta direktiv.

1. Kommissionen får enligt de förfaranden 
som fastställs i direktiv 98/34/EG begära 
att de europeiska standardiseringsorganen 
utarbetar eller gör en översyn av de 
europeiska eller internationella standarder 
som ligger till grund för detta direktiv.
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Motivering

Texten bringas i överensstämmelse med rekommendationerna från Cars 21-gruppen. 
Eftersom de europeiska underleverantörerna till bilindustrin säljer sina produkter i hela 
världen är det bättre att använda de internationella ISO-standarderna för att upprätthålla 
konkurrenskraften.

Ändringsförslag 30
Artikel 12, rubriken

Märkning Märkning av andra artiklar än 
pyrotekniska artiklar för motorfordon

(Se ändringsförslaget till artikel 12a (ny))

Motivering

Det bör påpekas att pyrotekniska artiklar för motorfordon vanligtvis inte säljs direkt till 
konsumenterna utan till professionella användare (biltillverkarna och deras auktoriserade 
verkstäder). Märkningskraven i samband med detta direktiv bör därför ta hänsyn till såväl 
detta förhållande som till de andra krav som fastställs i annan gemenskapslagstiftning, 
särskilt de säkerhetsdatablad som skall åtfölja de aktuella pyrotekniska artiklarna vid 
leveransen i enlighet med kommissionens direktiv 91/155/EEG om införandet och den 
närmare utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat 
(beredningar) i enlighet med artikel 10 i direktiv 89/379/EEG.

Ändringsförslag 31
Artikel 12, punkt 2

2. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna skall obligatoriskt innehålla 
uppgifter om tillverkarens eller den 
auktoriserade representantens namn, 
artikelns namn och typ, åldersgränser i 
enlighet med artikel 7.1 och 7.2, tillämplig 
kategori, bruksanvisning samt, där så är 
tillämpligt, säkerhetsavstånd. Märkningen 
skall också innehålla uppgifter om 
klass/indelning (1.1-1.6) av de substanser 
eller den blandning av substanser som
ingår i artikeln enligt 
FN/ADR-klassifikationssystemet eller
jämförbar information om riskerna (risk för 
massexplosion, risk för projektiler, risk för 
splitter, brandrisk).

2. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna skall obligatoriskt innehålla 
uppgifter om tillverkarens eller 
importörens namn, artikelns namn och typ, 
åldersgränser i enlighet med artikel 7.1 och 
7.2, tillämplig kategori, bruksanvisning, 
sista användningsdag samt, där så är 
tillämpligt, säkerhetsavstånd. Märkningen 
skall också innehålla uppgifter om 
klass/indelning (1.1-1.6) av de substanser 
eller den blandning av substanser som
ingår i artikeln enligt 
FN/ADR-klassifikationssystemet eller
jämförbar information om riskerna (risk för 
massexplosion, risk för projektiler, risk för 
splitter, brandrisk).
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Motivering

Om tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen är det viktigt att importörens namn anges på 
etiketten på produkten, så att man kan identifiera den person som är ansvarig för att saluföra 
produkten och därmed förhindra att förfalskade produkter släpps ut på marknaden. Det är 
även viktigt att ange den sista användningsdagen för produkten, så att man förhindrar 
olyckor vållade av fyrverkerier.

Ändringsförslag 32
Artikel 12, punkt 3a (ny)

3a. Pyrotekniska artiklar för teaterbruk 
skall även innehålla följande 
obligatoriska information:
Kategori 1: där så är lämpligt: ”Enbart 
för användning utomhus” och minsta 
säkerhetsavstånd.
Kategori 2: ”Enbart för användning av 
personer med specialistkunskaper” och 
minsta säkerhetsavstånd. 

(Se ändringsförslagen till artikel 2.3 a (nytt) och till artikel 3.1 aa (nytt))

Motivering

I direktivförslaget bör hänsyn även tas till dessa pyrotekniska artiklar och deras särskilda 
kännetecken, inte minst deras klassificering, så att CEN kan ta fram harmoniserade 
standarder.

Ändringsförslag 33
Artikel 12, punkt 5

5. Bestämmelserna i punkterna 1-4 i 
denna artikel skall inte tillämpas på de 
fyrverkerier i kategori 4 och andra 
pyrotekniska artiklar i kategori 2, som 
tillverkaren demonstrerar för 
allmänheten.

utgår

Motivering

Fyrverkerier framställda för eget bruk skall inte anses släppas ut på marknaden och behöver 
därför inte uppfylla bestämmelserna i detta direktiv, bl.a. märkningskraven. Därför är denna 
punkt onödig.
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Ändringsförslag 34
Artikel 12a (ny)

Artikel 12a
Märkning av pyrotekniska artiklar för 

motorfordon
1. Märkningen av de pyrotekniska 
artiklarna för motorfordon skall 
obligatoriskt innehålla uppgifter om 
tillverkarens eller importörens namn och 
artikelns namn och typ.
2. Om det inte finns tillräckligt med plats 
på den pyrotekniska artikeln för 
motorfordon för de märkningskrav som 
anges i punkt 1 i denna artikel, skall 
informationen återfinnas på 
förpackningen.

Motivering

Det bör påpekas att pyrotekniska artiklar för motorfordon vanligtvis inte säljs direkt till 
konsumenterna utan till professionella användare (biltillverkarna och deras auktoriserade 
verkstäder). Märkningskraven i samband med detta direktiv bör därför ta hänsyn till såväl 
detta förhållande som till de andra krav som fastställs i annan gemenskapslagstiftning, 
särskilt de säkerhetsdatablad som skall åtfölja de aktuella pyrotekniska artiklarna vid 
leveransen i enlighet med kommissionens direktiv 91/155/EG om införandet och den närmare 
utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat (beredningar) i 
enlighet med artikel 10 i direktiv 88/379/EEG.

Ändringsförslag 35
Artikel 13, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall genomföra 
regelbundna inspektioner av pyrotekniska 
artiklar vid införande på deras territorium 
samt på lager och i industrianläggningar.

Motivering

För att kunna kontrollera de produkter som släpps ut på marknaden bör 
tillsynsmyndigheterna ha befogenheter och resurser att med jämna mellanrum besöka 
försäljnings-, tillverknings- och lagerlokaler, anordna stickprovskontroller, undersöka och 
testa några produkter ur urvalet samt inhämta alla nödvändiga uppgifter.
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Ändringsförslag 36
Artikel 13, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall informera 
kommissionen om sin 
marknadsövervakningsverksamhet.

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen måste hjälpa varandra för att skapa 
garantier för en korrekt och enhetlig tillämpning av detta direktiv.

Ändringsförslag 37
Artikel 15

1. Om en medlemsstat har goda skäl att 
tro att en pyroteknisk artikel inte uppfyller 
kraven i detta direktiv, skall den enligt det 
informationsförfarande som föreskrivs i 
artikel 13.3 och 13.14 ange vilka skäl den 
har för sitt beslut och särskilt på vilket av 
följande sätt produkten brister i 
överensstämmelse:

1. Om en medlemsstat inte kan ställa sig 
bakom de åtgärder som en annan 
medlemsstat vidtar i enlighet med 
artikel 13 eller 14 eller om kommissionen 
anser att denna åtgärd strider mot 
gemenskapslagstiftningen, skall 
kommissionen utan dröjsmål höra alla 
berörda parter, utvärdera åtgärden och ta 
ställning till huruvida den är befogad. 
Kommissionen skall meddela sin 
uppfattning till medlemsstaterna och 
underrätta de berörda parterna.

(a) De grundläggande kraven i artikel 4.1 
har inte uppfyllts.
(b) Tillämpningen av de harmoniserade 
standarderna enligt artikel 8 är felaktig.
(c) Det finns brister i de harmoniserade 
standarderna enligt artikel 8.
2. Kommissionen skall utan dröjsmål 
samråda med berörda parter. 
Kommissionen skall efter detta samråd 
överväga om den åtgärd som vidtagits av 
medlemsstaten är befogad eller inte och 
sedan meddela sin ståndpunkt till den 
medlemsstat som tog initiativet, de andra 
medlemsstaterna samt tillverkaren och 
dennes auktoriserade representant.

Om kommissionen anser att den 
nationella åtgärden är befogad, skall 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att den osäkra 
produkten avlägsnas från deras nationella 
marknad och underrätta kommissionen 
om detta.

Om kommissionen anser att den 
nationella åtgärden är obefogad, skall den 
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berörda medlemsstaten dra tillbaka den.
3. Om beslutet enligt punkt 1 i denna 
artikel grundar sig på en brist i de 
harmoniserade standarderna, skall 
kommissionen vända sig till kommitté som 
inrättats genom direktiv 98/34/EG, under 
förutsättning att medlemsstaten som fattat 
beslutet vidhåller sin uppfattning och 
kommissionen eller medlemsstaten inleder 
det förfarande som anges i artikel 8.

3. Om beslutet enligt punkt 1 i denna 
artikel grundar sig på en brist i de 
harmoniserade standarderna, skall 
kommissionen vända sig till kommitté som 
inrättats genom direktiv 98/34/EG, under 
förutsättning att medlemsstaten som fattat 
beslutet vidhåller sin uppfattning och 
kommissionen eller medlemsstaten inleder 
det förfarande som anges i artikel 8.

4. När en pyroteknisk artikel inte uppfyller 
kraven men är försedd med CE-märkning, 
skall den behöriga medlemsstaten vidta 
lämpliga åtgärder mot den som har 
anbringat märket och underrätta 
kommissionen om detta. Kommissionen 
skall underrätta övriga medlemsstater.

4. När en pyroteknisk artikel inte uppfyller 
kraven men är försedd med CE-märkning,
skall den behöriga medlemsstaten vidta 
lämpliga åtgärder mot den som har 
anbringat märket och underrätta 
kommissionen om detta. Kommissionen 
skall underrätta övriga medlemsstater.

5. Kommissionen skall försäkra sig om att 
medlemsstaterna hålls underrättade om 
hur förfarandet framskrider och om dess 
resultat.

Motivering

Kommissionen bör bara ta ställning om det finns oenighet. Detta kommer att frigöra 
kapacitet, vilket kommer att göra det möjligt för kommissionen att handla snabbt om det finns 
delade meningar om de föreslagna åtgärderna.

Ändringsförslag 38
Artikel 16, punkt 1

1. När en åtgärd vidtas skall det enligt detta 
direktiv anges om åtgärden vidtagits

1. När en åtgärd vidtas skall det enligt detta 
direktiv anges om åtgärden vidtagits

(a) för att förbjuda eller begränsa 
utsläppandet på marknaden av produkten 
eller

(a) för att förbjuda eller begränsa 
utsläppandet på marknaden av produkten 
eller

(b) för att dra tillbaka en produkt från 
marknaden och vilka de exakta grunderna 
är för beslutet. Sådana åtgärder skall utan 
dröjsmål meddelas den berörda parten, som 
samtidigt skall underrättas om vilka 
rättsmedel som står till hans förfogande 
enligt gällande nationell lagstiftning i 
medlemsstaten ifråga och vilka tidsfrister 

(b) för att dra tillbaka en produkt från 
marknaden 
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som gäller för sådana rättsmedel.

och vilka de exakta grunderna är för 
beslutet. Sådana åtgärder skall utan 
dröjsmål meddelas den berörda parten, som 
samtidigt skall underrättas om vilka 
rättsmedel som står till hans förfogande 
enligt gällande nationell lagstiftning i 
medlemsstaten ifråga och vilka tidsfrister 
som gäller för sådana rättsmedel.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag för att göra texten tydligare, eftersom det sista stycket gäller både 
led a och b.

Ändringsförslag 39
Artikel 17, strecksats 3a (ny)

– Inrättandet av en databas över olyckor i 
samband med användning av 
pyrotekniska artiklar.

Motivering

Det finns ett behov av att regelbundet jämföra uppgifter om olyckor för att man skall kunna 
bedöma direktivets effektivitet. Kommissionen anger i sin konsekvensbedömning att man 
kommer att fortsätta att inhämta olycksfallsstatistik från medlemsstaterna och uppmuntra de 
medlemsstater som ännu inte har något system för att registrera fyrverkeriolyckor att inrätta 
ett sådant när detta förslag antagits.

Ändringsförslag 40
Artikel 20, punkt 2

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den […]1 när det gäller 
fyrverkerier och från och med den […] när 
det gäller andra pyrotekniska artiklar.

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den […]1 när det gäller 
fyrverkerier i kategorierna 1, 2 och 3 och 
från och med den […] när det gäller andra 
pyrotekniska artiklar, fyrverkerier i 
kategori 4 och pyrotekniska artiklar för 
teaterbruk.

__________________
1 24 månader efter offentliggörandet av 
detta direktiv.

__________________
1 3 år efter offentliggörandet av detta 
direktiv.
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Motivering

Denna extra tid för genomförande av fyrverkerireglerna gör det möjligt för tillverkarna och 
importörerna att utöva de rättigheter som de kan ha förvärvat enligt de nationella regler som 
gällde före detta direktiv. Samtidigt kommer övergångsperioden att säkra ett snabbt 
genomförande av direktivet och därmed ett bättre skydd av konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Dessutom kommer övergångsperioden att ge aktörerna tillräckligt med tid för att 
anta harmoniserade standarder. Det görs därför åtskillnad mellan fyrverkerier i kategori 1, 2 
och 3, där standarderna bara skall ses över, och fyrverkerier i kategori 4, samt andra 
pyrotekniska artiklar och pyrotekniska artiklar, där det för tillfället inte finns några 
standarder.
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MOTIVERING

1. Förslaget till direktiv och de viktigaste punkterna

Syftet med detta förslag till direktiv är att fastställa regler för marknaden för fyrverkerier och 
för pyroteknisk säkerhetsutrustning på fordon. Förslaget syftar alltså i huvudsak till att 
garantera fri rörlighet för pyrotekniska produkter inom EU, förbättra säkerheten för 
konsumenter och yrkesverksamma, bidra till att minska antalet olyckor och olyckornas allvar 
samt harmonisera säkerhetsbestämmelserna i alla medlemsstater.

Marknaden för pyroteknisk utrustning för fordonssäkerhet uppskattas till 5,5 miljarder euro 
och marknaden för fyrverkerier till 1,4 miljarder euro. Enligt uppgifter för 2004 importeras 
96 procent av fyrverkerierna på marknaden från Kina.

I den slutgiltiga texten till direktivet bör följande definitioner klargöras: ”pyroteknisk artikel”, 
”tillverkare” och ”person med specialistkunskap” (artikel 2).

Marknaden för fyrverkerier präglas av problem som har att göra med följande faktorer: 
kvaliteten på de importerade produkterna, säker hantering av dessa produkter, 
tillverkningsvillkor samt standardisering och specificering av de olika produktkategorierna. 
Bland ett antal kontroversiella frågor märks framför allt följande: fastställande av en 
minimiålder för hantering av dessa artiklar, enskilda medlemsstaters frihet att anta 
bestämmelser, särskilda marknadsföringsprocesser som har sin grund i kulturella eller 
religiösa traditioner och vilka slags tester som skall utföras på artiklarna för att garantera 
kvalitet och säkerhet.

På den ekonomiskt viktigare marknaden för pyroteknisk säkerhetsutrustning för 
fordonsindustrin finns det andra problem och ett annat behov av att klargöra och ge bättre 
definitioner. Ett enhetligt certifieringsförfarande för säkerhetsutrustning på fordon skulle 
alltid kunna vara ett steg framåt, och en särskild märkning skulle också kunna utgöra en 
förbättring genom att underlätta utvecklingen av en verklig inre marknad i unionen.

De ändringsförslag som har lagts fram täcker inte allt, men syftet är att peka på de viktigaste 
punkter där det krävs rättelser eller förbättringar. Under beteckningen pyrotekniska artiklar 
verkar önskvärt att inte bara syfta på fyrverkerier, utan även pyrotekniska artiklar för 
sceneffekter och för krockkuddar, bälten och annan säkerhetsutrustning i fordon.

Problem uppstår eftersom man under ”utsläppande på marknaden” inte har tagit upp 
fyrverkerier för privat bruk för att tillmötesgå specifika krav i vissa länder eller regioner. Det 
ansågs också viktigt att se till att märkningen av pyrotekniska artiklar för motorfordon även 
omfattar villkor för försäljning till professionella användare. För samma ändamål tycktes det 
nödvändigt att klargöra begreppet ”pyroteknisk artikel”, vilket framkommer i en rad 
ändringsförslag. Definitionen av pyrotekniska artiklar för sceneffekter täcker alla artiklar som 
utformats och tillverkats för underhållnings- och scenbruk.
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Det framstod också nödvändigt att ändra definitionen av ”pyrotekniska artiklar för 
motorfordon”, dvs. komponenter i säkerhetsutrustning för fordon som innehåller pyrotekniska 
substanser. När det gäller märkning bör utgångsdatum för den pyrotekniska artikeln anges, 
och det krävs ett förtydligande av begreppen tillverkare och importör av pyrotekniska artiklar. 
Det bör även läggas fram ändringsförslag om regelbunden inspektion av pyrotekniska artiklar 
och lagring av sådana artiklar. Det är mycket viktigt att garantera högsta möjliga 
säkerhetsstandarder för pyrotekniska artiklar i alla led – tillverkning, lagring och 
slutanvändning.

Det är också viktigt att förstå att det finns en ny metod för harmonisering.

2. Den nya metoden för harmonisering

Föredraganden vill understryka att den inre marknaden för varor inte skulle ha kunnat 
fullbordas utan en ny regleringsmetod – den nya metoden för harmonisering. Metoden innebär 
att endast de allmänna centrala kraven fastställs, att det offentligas handlande begränsas till 
vad som är nödvändigt och att företagen och industrin får möjlighet att välja hur de skall 
uppfylla sina allmänna skyldigheter.

Denna nya teknik och strategi för reglering fastställdes i rådets resolution från 1985 om en ny 
metod för teknisk harmonisering och standarder, där följande principer slås fast:

– Lagharmonisering begränsas till väsentliga krav som produkter som släpps ut på 
gemenskapens marknad måste uppfylla, om de skall bli berättigade till fri rörlighet inom 
gemenskapen.

– Tekniska specifikationer för produkter som uppfyller de väsentliga krav som anges i 
direktiven skall fastställas i form av harmoniserade standarder – europeiska standarder 
utarbetade av privata europeiska standardiseringsorgan.

– Det skall vara frivilligt att tillämpa harmoniserade standarder eller andra standarder, och 
tillverkaren får alltid tillämpa andra tekniska specifikationer för att uppfylla kraven.

– Harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall införlivas med nationella standarder. Ett sådant införlivande innebär 
att de europeiska standarderna i fråga skall likställas med nationella standarder och att alla 
motstridande nationella standarder måste avvecklas inom en viss period.

– Produkter som tillverkats i enlighet med en nationell standard som införlivat en 
harmoniserad standard skall betraktas som en produkt som uppfyller de motsvarande 
väsentliga kraven i det tillämpliga direktivet om den nya metoden.

– Endast produkter som uppfyller de väsentliga kraven får släppas ut på marknaden.
– Det krävs ett förfarande för skyddsåtgärder för att skapa möjlighet att ifrågasätta om en 

produkt överensstämmer med en standard eller om harmoniserade standarder inte fungerar 
eller har brister.

Detta förslag till direktiv om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar utgår helt 
från och följer dessa principer för den nya metoden. De hälso- och säkerhetskrav som måste 
uppfyllas av pyrotekniska artiklar fastställs därför i allmänna ordalag i direktivet.
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Detta förslag till direktiv följer dessutom direktiv 93/15/EEG om harmonisering av 
bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt 
bruk. Det direktivet utesluter uttryckligen pyrotekniska artiklar från dess räckvidd, men i ett 
av skälen uppges att det planeras ytterligare lagstiftning om pyrotekniska artiklar.

3. Slutsats

Enligt föredraganden krävs det en harmonisering enligt den nya metoden för utsläppande på 
marknaden av pyrotekniska artiklar, eftersom medlemsstaterna har berättigade hälso- och 
säkerhetsintressen som av hänsyn till konsumentskyddet kan hindra handeln inom 
gemenskapen. En sådan harmonisering är emellertid inte heltäckande, eftersom den inte 
hindrar mer restriktiva nationella bestämmelser för minimiålder samt marknadsföring och 
användning av vissa kategorier av fyrverkerier.

Förhoppningen är på det hela taget att detta direktiv kommer att skapa ett antal 
regleringsstandarder för de två berörda sektorerna, efter en genomgripande debatt. Den 
offentliga utfrågning som anordnats har gett ett viktigt bidrag, och analysen av 
konsekvensbeskrivningen kommer också att spela stor roll.
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ANNEX: RESTRICTIONS ON THE SALE OF FIREWORKS TO CONSUMERS BY 
AGE AND TIME OF YEAR THEY MAY BE SOLD OR USED1

Member State Minimum Age Restrictions Time of  year restriction

Austria Category I - (Novelty fireworks and 
firework toys)- No Restrictions
Category II - sale 18 years
Category III - (larger fireworks)
Special authorisation
Category IV – Professional use

No restrictions

Belgium 16 years except for certain specific 
articles

No restrictions

Cyprus Essentially a general ban on sales 
to consumers.
Up to discretion of inspector of

explosives. Only small sparklers, 
Christmas crackers and percussion 
caps sold to consumers.

/

Czech Republic Class I - No restriction
Class II - 18 years
Classes III and IV - 18 years

No restrictions

Denmark Category I - 15 years
Category II - 18 years

No restrictions

Estonia Generally 18 although Division I 
can sold younger.

Sale and use of bangers 
prohibited from 01.11 -
30.12.

Finland 12 years least dangerous fireworks
18 majority of fireworks

Sales prohibited from 1-26
December

France Class I – 8 years
Class II and III - 18 years
Class IV - Professional, 18 years

No restrictions

  
1 Source: European Commission's Consultation Document, Background information on Legislation in the 
Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish 
Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Germany Class I – recommended 12 years
Classes II - 18 years
Class III - 18 years authorisation 
required
Class IV – Professional

Class II may only be used 
on 31.12 and 01.01.

Greece Essentially a general ban on sales 
to consumers. Special permit 
required to purchase transport and 
use

May not be used
at Easter

Hungary Complete ban on consumer sales /
Ireland Essentially a general ban on sales 

to consumers. Importation limited 
to professionals.

/

Italy / /

Latvia Classes I and II - 16 years. No restrictions

Lithuania 18 years Prohibited to sell from 
20.01-01.12 unless 
specialist.

Luxembourg Class I - No restrictions
Classes II and III - 18 years

No restrictions

Malta / /

NL / /

Poland / /

Portugal 18 years No restrictions

Slovakia / /

Slovenia / /

Spain Class I - 8 years
Class II - 14 years
Class III - 18 years
Class IV Professionals only

No restrictions

Sweden 18 Years (for a small number of 
articles). /

UK Categories I, II, and III - 18 years
Category IV – Professionals only

No restrictions

Bulgaria Category I - No restrictions
Category II - 18 years

No restrictions
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Categories III and IV –
Professional use only

Romania 18 years May only be sold between 
27.12- 31.12 and used 
between 31.12 and 01.01.


