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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het gebruik van vuurwerk door burgers van de EU ingeperkt zou 
moeten worden. Hij roept ertoe op de richtlijn betreffende het in de handel brengen van 
pyrotechnische artikelen te wijzigen. Hij geeft enkele voorbeelden van beperkingen die naar 
zijn mening zouden moeten worden ingevoerd, zoals een verbod op de verkoop van bepaalde 
categorieën van vuurwerk, strengere vergunningseisen voor pyrotechnische bedrijven en 
strengere sancties bij overtredingen. Hij wijst ook op de grote verschillen in de wetgevingen 
in de lidstaten. Indiener is voorts van mening dat het gebruik van vuurwerk in deze tijden van 
luchtvervuiling en klimaatverandering moreel niet meer te verantwoorden is

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Richtlijn 2007/23/EG betreft het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen. Deze 
richtlijn bevat vereisten waaraan pyrotechnische artikelen moeten voldoen, zoals de vereisten 
betreffende de etikettering en de technische prestatiekenmerken. De richtlijn reglementeert 
echter niet het gebruik van vuurwerk of andere pyrotechnische artikelen, aangezien dit onder 
de bevoegdheid van de lidstaten valt. De Commissie is daarom niet bevoegd om de in het 
verzoekschrift voorgestelde maatregelen (bijv. beperking van het aantal vuurwerkvertoningen,
opleggen van administratieve sancties, verbod op het gebruik van vuurwerk in de bebouwde 
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kom op oudejaarsavond) te nemen.

Om die reden kan de Commissie niet ingaan op het voorstel van indiener. De Commissie 
raadt indiener daarom aan zijn voorstel te richten tot de plaatselijke, regionale of nationale 
autoriteiten.


