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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1563/2010, внесена от Aldo Annechini, с италианско гражданство, 
относно Директивата за пускането на пазара на пиротехнически изделия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е на мнение, че употребата на фойерверки от граждани на ЕС 
следва да бъде ограничена. Той призовава за промяна на Директивата относно 
пускането на пазара на пиротехнически изделия. Той привежда няколко примера за 
ограничения, които според него следва да бъдат въведени, като забрана на продажбата 
на определени категории фойерверки, по-строги изисквания за издаване на лиценз за 
пиротехнически предприятия и по-строги санкции при нарушения. Той посочва също 
така големите разлики в законодателствата на държавите-членки. Освен това 
вносителят на петицията е на мнение, че употребата на фойерверки в тези времена на 
замърсяване на въздуха и изменение на климата от морална гледна точка не може 
повече да бъде оправдавана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Директива 2007/23/ЕО засяга пускането на пазара на пиротехнически изделия.  В нея се 
съдържат изисквания, на които пиротехническите изделия трябва да отговарят, като 
например етикетиране и технически характеристики. В директивата не се регулира 
използването на фойерверки или други пиротехнически изделия, което попада в 
правомощията на държавите-членки. Следователно Комисията не разполага с 
правомощията да вземе мерките, предлагани в петицията (например ограничаване на 
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честотата на фойерверките, административни санкции, забрана на фойерверките в 
застроени райони в навечерието на Нова година). 

Поради посочените по-горе причини Комисията не е в състояние да предприеме 
действия във връзка с предложенията на вносителя на петицията. Комисията би 
препоръчала на вносителя на петицията да се свърже със своите местни, регионални 
или национални органи, за да продължи да търси реализиране на своите предложения.


