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Módosítás  1 
Irányelvre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok által hozott, az Unión  

belüli kereskedelmet korlátozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 

harmonizálni kell a pirotechnikai termékek 

belsı piacon történı szabad mozgásának 

biztosítása érdekében, ugyanakkor 

szavatolni kell az emberi egészség és 

biztonság magas szintő védelmét, valamint 

a fogyasztók és a szakmai végfelhasználók 

védelmét. 

(5) A tagállamok által hozott, az Unión  

belüli kereskedelmet korlátozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 

harmonizálni kell a pirotechnikai termékek 

belsı piacon történı szabad mozgásának 

biztosítása érdekében, ugyanakkor 

szavatolni kell az emberi egészség és 

biztonság magas szintő védelmét, valamint 

a fogyasztók védelmét, ideértve a 

veszélyeztetett fogyasztók magas szintő 

védelmét, amennyiben a pirotechnikai 

termékeket nem szakmai felhasználásra 

szánják, illetve a szakmai végfelhasználók 

védelmét. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Amikor egy pirotechnikai terméket 

forgalomba hoznak, az importıröknek a 

pirotechnikai terméken fel kell tüntetniük 

nevüket és postai vagy – amennyiben 

létezik ilyen – elektronikus 

kapcsolattartási címüket. Ez alól kivételt 

lehet tenni, ha a pirotechnikai termék 

mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetıvé. 

Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az 

importırnek fel kellene bontania a 

csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a 

pirotechnikai terméken feltüntethesse. 

(Lásd a 768/2008/EK határozat 25. preambulumbekezdésének megfogalmazását.) 

Módosítás  3 
Irányelvre irányuló javaslat 
28 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) Amikor az egyetlen EU-

megfelelıségi nyilatkozat kiállítása az 

egyetlen EU-nyilatkozat bonyolultsága 

vagy hatóköre miatt különleges 

problémákat okozhat, lehetıséget kell 

adni arra, hogy az egyetlen EU-

nyilatkozatot az adott pirotechnikai 

termékre vonatkozó egyedi EU-

megfelelıségi nyilatkozatokkal váltsák ki. 

 

Módosítás  4 
Irányelvre irányuló javaslat 
41 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 

kell kiegészíteni, amely lehetıvé teszi, 

hogy az érdekelt felek tájékoztatást 

kapjanak az olyan pirotechnikai 

termékekre irányuló, tervezett 

intézkedésekrıl, amelyek kockázatot 

jelentenek az emberi egészség és 

biztonság, illetve a közérdek védelmének 

egyéb szempontjaiból. Lehetıvé kell tenni 

(41) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 

kell kiegészíteni, amely lehetıvé teszi, 

hogy az érdekelt felek tájékoztatást 

kapjanak az olyan pirotechnikai 

termékekre irányuló, tervezett 

intézkedésekrıl, amelyek kockázatot 

jelentenek az emberi egészség és biztonság 

szempontjaiból, ideértve a gyermekek, az 

idısek és a fogyatékkal élık biztonságát is 
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továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok a megfelelı gazdasági 

szereplıkkel együttmőködve az ilyen 

pirotechnikai termékeket illetıen már 

korábbi szakaszban fel tudjanak lépni. 

azokban az esetekben, amikor a 

pirotechnikai termékeket nem szakmai 

felhasználásra szánják, illetve a közérdek 

védelmének egyéb szempontjaiból. 

Lehetıvé kell tenni továbbá azt is, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok a megfelelı 

gazdasági szereplıkkel együttmőködve az 

ilyen pirotechnikai termékeket illetıen már 

korábbi szakaszban fel tudjanak lépni. 

 

Módosítás  5 
Irányelvre irányuló javaslat 
43 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (43a) A gazdasági szereplık számára ezen 

irányelv által elıírt valamennyi 

kötelezettség vonatkozik a távértékesítésre 

is. 

 

Módosítás  6  

Irányelvre irányuló javaslat 
49 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (49a) Az ezen irányelv tekintetében 

releváns harmonizált szabványoknak 

teljes mértékben figyelembe kell venniük 

az ENSZ fogyatékossággal élı személyek 

jogairól szóló egyezményét, amelyet az 

Európai Unió 2010. december 23-án írt 

alá. 

 

Módosítás  7 
Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 7 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „forgalomba hozatal”: egy pirotechnikai 

termék elsı alkalommal történı 

forgalmazása az uniós piacon ; 

7. „forgalmazás”: egy pirotechnikai 

terméknek gazdasági tevékenység 

keretében történı rendelkezésre bocsátása 

értékesítés, fogyasztás vagy használat 
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céljára az uniós piacon, akár ingyenesen, 

akár ellenérték fejében; 

 

Módosítás  8 
Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 8 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „forgalmazás”: egy pirotechnikai 

terméknek gazdasági tevékenység 

keretében történı rendelkezésre bocsátása 

értékesítés, fogyasztás vagy használat 

céljára az uniós piacon, akár ingyenesen, 

akár ellenérték fejében; 

8. „forgalomba hozatal”: egy pirotechnikai 

termék elsı alkalommal történı 

forgalmazása az uniós piacon; 

 

Módosítás  9 
Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 12 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. "gazdasági szereplı": a gyártó, a 

meghatalmazott képviselı, az importır és a 

forgalmazó; 

12. „gazdasági szereplı”: a gyártó, a 

meghatalmazott képviselı, az importır 

vagy a forgalmazó; 

 

Módosítás  10 
Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 14 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. „harmonizált szabvány”: a(z) [európai 

szabványosításáról szóló] [../..]/EU 

rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott harmonizált 

szabvány  ; 

14. „harmonizált szabvány”: a(z) [európai 

szabványosításáról szóló] [../..]/EU 

rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott szabvány; 

 

Módosítás  11 
Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ez az irányelv nem zárja ki azon (2) Ez az irányelv nem zárja ki azon 
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tagállami intézkedéseket, amelyek 

közrendi, közbiztonsági, közvédelmi vagy 

környezetvédelmi okokból tiltják vagy 

korlátozzák a 2. és 3. osztályba sorolt 

tőzijátékok, valamint a színpadi és egyéb 

pirotechnikai termékek birtoklását, 

használatát és/vagy lakossági értékesítését. 

tagállami intézkedéseket, amelyek 

közrendi, egészségügyi, közbiztonsági, 

közvédelmi vagy környezetvédelmi 

okokból tiltják vagy korlátozzák a 2. és 3. 

osztályba sorolt tőzijátékok, valamint a 

színpadi és egyéb pirotechnikai termékek 

birtoklását, használatát és/vagy lakossági 

értékesítését. 

 

Módosítás  12 
Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Korhatárok Korhatárok és egyéb korlátozások 

 

Módosítás  13 
Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A pirotechnikai termékek nem 

forgalmazhatók  az alábbi korhatárok alatt: 

(1) A pirotechnikai termékek nem 

forgalmazhatók az alábbi korhatárok alatti 

végfelhasználók részére: 

 

Módosítás  14 
Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok megemelhetik az (1) 

bekezdésben megállapított korhatárokat, 

amennyiben ez közrendi vagy 

közbiztonsági okokból indokolt. A 

tagállamok csökkenthetik a korhatárt olyan 

személyek esetében, akik szakmailag 

képzettek vagy ilyen képzésben vesznek 

részt. 

(2) A tagállamok megemelhetik az (1) 

bekezdésben megállapított korhatárokat, 

amennyiben ez közrendi, egészségügyi 

vagy közbiztonsági okokból indokolt. A 

tagállamok csökkenthetik is a korhatárt 

olyan személyek esetében, akik szakmailag 

képzettek vagy ilyen képzésben vesznek 

részt. 

 

Módosítás  15 
Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A P1. osztályba tartozó, jármővekhez 

használt pirotechnikai termékeket, 

ideértve a légzsák- és a biztonsági övek 

elıfeszítésére szolgáló rendszereket, nem 

forgalmazzák a széles nyilvánosság 

számára, kivéve jármőbe vagy nagyobb, 

levehetı jármőrészbe beépített formában. 

 

Módosítás  16 
Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A gyártók elkészítik a II. mellékletben 

említett mőszaki dokumentációt, és 

elvégzik a 16. cikk szerinti 

megfelelıségértékelési eljárást. 

(2) A gyártók elkészítik a II. mellékletben 

említett mőszaki dokumentációt, és már 

elvégezték a 16. cikk szerinti 

megfelelıségértékelési eljárást. 

 

Módosítás  17 
Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a 

jármővekhez használt pirotechnikai 

termékektıl eltérı pirotechnikai 

termékeket látható, olvasható és 

kitörölhetetlen címkével lássák el, annak a 

tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein), 

amelyben a terméket a fogyasztó számára 

forgalmazzák . 

(1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a 

jármővekhez használt pirotechnikai 

termékektıl eltérı pirotechnikai 

termékeket látható, olvasható és 

kitörölhetetlen címkével lássák el, annak a 

tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein), 

amelyben a terméket a fogyasztó számára 

forgalmazzák. Ennek a címkének, 

valamint a használati utasításnak és a 

biztonsági tájékoztatónak világosnak, 

érthetınek és könnyen értelmezhetınek 

kell lennie. 

 

Módosítás  18 
Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 2 bekezdés 



 

 

 PE509.804/ 7 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel 

kell tüntetni legalább a gyártó nevét és 

címét, illetve ha a gyártó az Unióban  nem 

letelepedett, a gyártó nevét, valamint az 

importır nevét és címét, a termék 

megnevezését és típusát, a termék-

nyilvántartási számot,  a 7. cikk (1) és (2) 

bekezdésében elıírt alsó korhatárokat, a 

besorolási osztályt és a használati utasítást, 

a 3. és a 4. osztályba sorolt tőzijátékok 

esetén a gyártási évet, illetve adott esetben 

a minimális biztonsági távolságot. A 

címkén fel kell tüntetni a termék nettó 

robbanóanyag-tartalmát (a továbbiakban: 

NEC). 

(2) A pirotechnikai termékek címkéin a 

pirotechnikai termék nyomon 

követhetıségének biztosítása érdekében 

fel kell tüntetni legalább a gyártó nevét és 

címét, illetve ha a gyártó az Unióban nem 

letelepedett, a gyártó nevét, valamint az 

importır nevét és címét, a termék 

megnevezését és típusát, a termék-

nyilvántartási számot, a 7. cikk (1) és (2) 

bekezdésében elıírt alsó korhatárokat, a 

besorolási osztályt és a használati utasítást, 

a 3. és a 4. osztályba sorolt tőzijátékok 

esetén a gyártási évet, illetve adott esetben 

a minimális biztonsági távolságot. A 

címkén fel kell tüntetni a termék nettó 

robbanóanyag-tartalmát (a továbbiakban: 

NEC). 

 

Módosítás  19 
Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A jármővekhez használt pirotechnikai 

termékek címkéin fel kell tüntetni a gyártó 

nevét, a termék nevét és típusát, a termék-

nyilvántartási számot  és a biztonsági 

elıírásokat. 

(1) A jármővekhez használt pirotechnikai 

termékek címkéin fel kell tüntetni a gyártó 

nevét, a termék nevét és típusát, a termék-

nyilvántartási számot  és – amennyiben 

szükséges – a biztonsági elıírásokat. 

 

Módosítás  20 
Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 1907/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet mellékletének 

megfelelıen összeállított biztonsági 

adatlapot a hivatásos felhasználók 

rendelkezésére kell bocsátani az általuk 

megjelölt nyelven. 

(3) Az 1907/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek megfelelıen a 

biztonságos kezelésre vonatkozó utasítást, 

amely tartalmazza a hivatásos 

felhasználók számára lényeges 

információkat, a hivatásos felhasználók 

rendelkezésére kell bocsátani az általuk 

megjelölt nyelven. 
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Módosítás  21 
Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A biztonsági adatlapot nyomtatott vagy 

elektronikus formátumban is el lehet 

küldeni, amennyiben a címzett rendelkezik 

a hozzáféréshez szükséges eszközökkel. 

A biztonságos kezelésre vonatkozó 

utasításokat nyomtatott vagy elektronikus 

formátumban is el lehet küldeni, 

amennyiben a címzett rendelkezik a 

hozzáféréshez szükséges eszközökkel. 

 

Módosítás  22 
Irányelvre irányuló javaslat 
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Egy adott pirotechnikai termék 

forgalomba hozatalát megelızıen az 

importırök meggyızıdnek róla, hogy a 

gyártó elvégezte a 16. cikkben említett 

releváns megfelelıségértékelési eljárást. 

Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó 

elkészítette a mőszaki dokumentációt, a 

pirotechnikai terméken fel van tüntetve a 

CE-jelölés, továbbá arról, hogy a gyártó 

megfelel a 9. vagy a 10. cikkben 

meghatározott címkézési 

követelményeknek. 

(2) Egy adott pirotechnikai termék 

forgalomba hozatalát megelızıen az 

importırök meggyızıdnek róla, hogy a 

gyártó elvégezte a 16. cikkben említett 

releváns megfelelıségértékelési eljárást. 

Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó 

elkészítette a mőszaki dokumentációt, a 

pirotechnikai terméken fel van tüntetve a 

CE-jelölés, és mellékelve vannak hozzá az 

elıírt dokumentumok, továbbá arról, hogy 

a gyártó megfelel a 9. vagy a 10. cikkben 

meghatározott címkézési 

követelményeknek. 

 

Módosítás  23 
Irányelvre irányuló javaslat 
11 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az importırök a pirotechnikai 

terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a 

termék csomagolásán vagy a pirotechnikai 

termék kísérı dokumentációján feltüntetik 

nevüket és kapcsolattartási címüket. 

(3) Amennyiben a 9. cikk (2) 

bekezdésének megfelelıen lényeges, az 

importırök a pirotechnikai terméken, 

feltüntetik nevüket, bejegyzett 

kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 

védjegyüket és postai vagy – amennyiben 

létezik ilyen – elektronikus 

kapcsolattartási címüket, illetve ha ez 
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ésszerően nem lehetséges, ezeket az 

adatokat a pirotechnikai termék 

csomagolásán vagy kísérı 

dokumentációján adják meg. Címként 

egyetlen kapcsolattartási címet adnak 

meg, amelyen a gyártó elérhetı. Az 

elérhetıséget a végfelhasználók és a 

piacfelügyeleti hatóságok számára 

könnyen érthetı nyelven tüntetik fel. 

 

Módosítás  24 
Irányelvre irányuló javaslat 
12 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok biztosítják, hogy azokat 

a pirotechnikai termékeket, amelyeket [a 

48. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

idıpont] elıtt jogszerően hoztak 

forgalomba, a forgalmazók a termékekre 

vonatkozó további követelmények nélkül 

forgalmazhassák. 

 

Módosítás  25 
Irányelvre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gazdasági szereplıknek kérésre 

azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti 

hatóságok felé a következıket: 

A gazdasági szereplıknek kérésre meg kell 

adniuk a piacfelügyeleti hatóságok felé a 

következıket: 

 

Módosítás  26 
Irányelvre irányuló javaslat 
14 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gazdasági szereplıknek az elsı 

bekezdésben említett információkat a 

pirotechnikai termék hozzájuk történı 

szállítását, illetve az általuk történı 

szállítását követıen 10 évig be kell tudni 

mutatniuk. 

A gazdasági szereplıknek az elsı 

bekezdésben említett információkat a 

pirotechnikai termék hozzájuk történı 

szállítását, illetve az általuk történı 

szállítását követıen 10 évig be kell 

mutatniuk. A gazdasági szereplık számára 
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nem írják elı, hogy ezeket az 

információkat a szállítás lezárulta után 

frissítsék. 

 

Módosítás  27 
Irányelvre irányuló javaslat 
14 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 A gazdasági szereplık készleten lévı 

termékekkel kapcsolatos kötelezettségei 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

gazdasági szereplık készleten lévı 

termékekkel kapcsolatos kötelezettségeit a 

47. cikkel összhangban alkalmazzák. 

 

Módosítás  28 
Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

felépítése tartalmazza az ezen irányelv 

II. mellékletének vonatkozó moduljaiban 

meghatározott elemeket, megfelel a 

768/2008/EK határozat III. mellékletében 

meghatározott mintának, és folyamatosan 

aktualizálni kell. Le kell fordítani azon 

tagállam által megkívánt nyelvre vagy 

nyelvekre, amely piacán a pirotechnikai 

terméket forgalomba hozzák vagy 

forgalmazzák. 

(2) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

megfelel a 768/2008/EK határozat III. 

mellékletében meghatározott mintának, 

tartalmazza az ezen irányelv II. 

mellékletének vonatkozó moduljaiban 

meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

gazdasági szereplı a piacfelügyeleti 

hatóságok kérésére nyomtatott formában 

vagy elektronikus úton biztosítja az EU-

megfelelıségi nyilatkozat másolatát, és 

annak azon tagállam által megkívánt 

nyelvre vagy nyelvekre való lefordítását, 

amely piacán a pirotechnikai terméket 

forgalomba hozzák vagy forgalmazzák. 

 

Módosítás  29 
Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

kiállításával a gyártó felelısséget vállal a 

pirotechnikai termék megfeleléséért. 

(4) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

kiállításával a gyártó felelısséget vállal a 

pirotechnikai termék ezen irányelvben 

megállapított követelményeknek való 

megfeleléséért. 

 

Módosítás  30 
Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A CE-jelölést – és adott esetben a (3) 

bekezdésben említett azonosító számot – 

különleges kockázatokat vagy felhasználást 

jelölı piktogram vagy bármilyen egyéb 

jelölés követheti. 

(4) A CE-jelölést és adott esetben a (3) 

bekezdésben említett azonosító számot 

különleges kockázatot vagy felhasználást 

jelölı bármilyen jelölés követheti. 

 

Módosítás  31 
Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kijelölnek egy bejelentı 

hatóságot, amely felelısséget vállal a 

megfelelıségértékelési szervezetek 

értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges 

eljárások kialakításáért és végrehajtásáért, 

valamint a bejelentett szervezetek 

ellenırzéséért, ideértve a 26. cikk 

rendelkezéseinek való megfelelést is. 

(1) A tagállamok kijelölnek egyetlen 

bejelentı hatóságot, amely felelısséget 

vállal a megfelelıségértékelı szervezetek 

értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges 

eljárások kialakításáért és végrehajtásáért, 

valamint a bejelentett szervezetek 

ellenırzéséért, ideértve a 26. cikk 

rendelkezéseinek való megfelelést is. 

 

Módosítás  32 
Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A bejelentı hatóságok nem ruházzák 

át az (1) bekezdésben említett értékelés, 

bejelentés vagy ellenırzés feladatát olyan 

szervre, amely nem kormányzati szerv, és 
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egyéb módon nem bízzák ezt a feladatot 

nem kormányzati szervre. 

 

Módosítás  33 
Irányelvre irányuló javaslat 
24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A megfelelıségértékelı szervezet, 

valamint annak felsı szintő vezetése és a 

megfelelıségértékelést végzı 

munkavállalója nem lehet azon 

pirotechnikai termékek és/vagy 

robbanóanyagok tervezıje, gyártója, 

szállítója, üzembe helyezıje, vásárlója, 

tulajdonosa, felhasználója vagy 

karbantartója, amelyeket értékel. Ez nem 

zárja ki az olyan pirotechnikai termékek 

és/vagy robbanóanyagok felhasználását, 

amelyek a megfelelıségértékelı szervezet 

mőködéséhez szükségesek, illetve az ilyen 

termékek személyes célra történı 

használatát sem. 

(4) A megfelelıségértékelı szervezet, 

valamint annak felsı szintő vezetése és a 

megfelelıségértékelést végzı 

munkavállalója nem lehet azon 

pirotechnikai termékek és/vagy 

robbanóanyagok tervezıje, gyártója, 

szállítója, üzembe helyezıje, vásárlója, 

tulajdonosa, felhasználója vagy 

karbantartója, amelyeket értékel. A 

megfelelıségértékelı szervezet nem lehet 

pirotechnikai termékek vagy általában 

robbanóanyagok gyártója. Ez nem zárja ki 

az olyan pirotechnikai termékek és/vagy 

robbanóanyagok felhasználását, amelyek a 

megfelelıségértékelı szervezet 

mőködéséhez szükségesek, illetve az ilyen 

termékek személyes célra történı 

használatát sem. 

 

Módosítás  34 
Irányelvre irányuló javaslat 
33 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

bejelentett szervezet döntése ellen 

fellebbezési eljárást lehessen 

kezdeményezni. 

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett 

szervezet döntése ellen hatékony, gyors és 

pártatlan fellebbezési eljárást lehessen 

kezdeményezni. 

 

Módosítás  35 
Irányelvre irányuló javaslat 
37 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok piacfelügyeleti (2) A tagállamok évente megadják a 
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tevékenységükrıl évente tájékoztatják a 

Bizottságot. 

Bizottságnak a piacfelügyeleti hatóságaik 

tevékenységeire vonatkozó adatokat, 

valamint a piacfelügyeletre és annak 

fokozására vonatkozó tervek részleteit, 

ideértve több erıforrás biztosítását, a 

hatékonyság növelését és az e célok 

eléréséhez szükséges kapacitás kiépítését 

is. 

 

Módosítás  36 
Irányelvre irányuló javaslat 
37 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok minden megfelelı 

intézkedést megtesznek annak biztosítása 

érdekében, hogy csak akkor hozzanak 

forgalomba pirotechnikai termékeket, 

amennyiben azokat megfelelıen tárolják 

és rendeltetésszerően vagy valamilyen 

ésszerően elırelátható célra használják 

fel, és nem veszélyeztetik a személyek 

egészségét és biztonságát. 

 

Módosítás  37 
Irányelvre irányuló javaslat 
37 cikk – 2 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok megfelelı forrásokat 

biztosítanak piacfelügyeleti hatóságaik 

számára annak biztosítása érdekében, 

hogy tevékenységeik az egész Unióban 

egységesek és hatékonyak legyenek. 

 

Módosítás  38 
Irányelvre irányuló javaslat 
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 

hatóságai  a 765/2008/EK rendelet 20. 

cikke alapján intézkedést hoztak,  illetve 

(1) Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 

hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 

cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
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ha  elégséges indokuk van azt feltételezni, 

hogy egy pirotechnikai termék kockázatot 

jelent a személyek egészségére vagy 

biztonságára, illetve a közérdek 

védelmének ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szempontjait tekintve,  akkor 

elvégzik az érintett pirotechnikai termék 

értékelését, amely kiterjed az ezen 

irányelvben meghatározott összes 

követelményre. Az érintett gazdasági 

szereplık minden szükséges módon 

együttmőködnek a piacfelügyeleti 

hatóságokkal . 

elégséges indokuk van azt feltételezni, 

hogy egy pirotechnikai termék kockázatot 

jelent a személyek egészségére vagy 

biztonságára, illetve a közérdek 

védelmének ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szempontjait tekintve, akkor 

elvégzik az érintett pirotechnikai termék 

értékelését, amely kiterjed az ezen 

irányelvben meghatározott összes 

vonatkozó követelményre. Az érintett 

gazdasági szereplık minden szükséges 

módon együttmőködnek a piacfelügyeleti 

hatóságokkal. 

 

Módosítás  39 
Irányelvre irányuló javaslat 
38 cikk – 8 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A pirotechnikai termékkel kapcsolatban 

a tagállamok gondoskodnak a megfelelı 

korlátozó intézkedések haladéktalan 

meghozataláról. 

(8) Az adott pirotechnikai termékkel 

kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak a 

megfelelı korlátozó intézkedések 

haladéktalan meghozataláról, így például a 

pirotechnikai termék forgalomból való 

kivonásáról. 

 

Módosítás  40 
Irányelvre irányuló javaslat 
39 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a nemzeti  intézkedést 

megalapozottnak minısül, és a 

pirotechnikai termék megfelelıségének 

hiánya az ezen irányelv 15. cikkében 

említett  harmonizált szabványok 

hiányosságainak tudható be , akkor  a 

Bizottság [az európai szabványosításról 

szóló] [../../EU] rendelet 8. cikkében elıírt 

eljárást alkalmazza  . 

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedés 

megalapozottnak minısül, és a 

pirotechnikai termék megfelelıségének 

hiánya az ezen irányelv 15. cikkében 

említett harmonizált szabványok 

hiányosságainak tudható be, akkor a 

Bizottság – miután konzultált az ezen 

irányelv 45. cikkében meghatározott 

bizottsággal – [az európai 

szabványosításról szóló] [../../EU] rendelet 

8. cikkében elıírt eljárást alkalmazza. 
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Módosítás  41 
Irányelvre irányuló javaslat 
46 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megállapítják az ennek 

az  irányelvnek megfelelıen elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértése  esetén 

alkalmazandó szankciók szabályait , és 

meghoznak minden szükséges intézkedést, 

hogy biztosítsák ezek érvényesítését  . 

A tagállamok a meglévı 

mechanizmusokra támaszkodnak a CE-

jelölést szabályozó rendszer megfelelı 

alkalmazásának biztosítása céljából, és az 

ezen jelölésekkel való visszaélések esetén 

meghozzák a szükséges intézkedéseket. A 

tagállamok megállapítják az ennek 

az irányelvnek megfelelıen elfogadott 

nemzeti rendelkezések gazdasági szereplık 

általi megsértése esetén alkalmazandó 

szankciók szabályait, és meghoznak 

minden szükséges intézkedést, hogy 

biztosítsák ezek érvényesítését. Ezek a 

szabályok a súlyos szabálysértések esetén 

büntetıjogi szankciókat is magukban 

foglalhatnak. 

 

Módosítás  42 
Irányelvre irányuló javaslat 
46 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megállapított  szankcióknak 

hatékonynak, arányosnak és visszatartó 

erejőnek kell lenniük. 

Az elsı bekezdésben említett szankcióknak 

hatékonyaknak, a bőncselekmény 

súlyosságával arányosaknak és visszatartó 

erejőeknek kell lenniük. 

 

Módosítás  43 
Irányelvre irányuló javaslat 
46 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok legkésıbb 2013. július 3-ig 

értesítik az Európai Bizottságot ezekrıl a 

rendelkezésekrıl, és a továbbiakban 

késedelem nélkül tájékoztatást küldenek az 

ezeket érintı esetleges módosításokról. 

A tagállamok 2013. július 3-ig értesítik a 

Bizottságot ezekrıl a rendelkezésekrıl, és 

a továbbiakban késedelem nélkül 

tájékoztatást küldenek az ezeket érintı 

esetleges módosításokról. A Bizottság e 

rendelkezéseket az interneten történı 

közzététellel nyilvánosan hozzáférhetıvé 
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teszi. 

 

Módosítás  44 
Irányelvre irányuló javaslat 
47 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdéstıl eltérıen a 

jármővekhez használt pirotechnikai 

termékekre 2013. július 4-e elıtt kiadott 

nemzeti engedélyek lejáratukig érvényben 

maradnak. 

(4) A (3) bekezdéstıl eltérıen a 

2013. július 4-e elıtt típusjóváhagyott 

jármővekhez használt pirotechnikai 

termékekre, köztük ezek pótalkatrészeire 

kiadott nemzeti engedélyek lejáratukig 

érvényben maradnak. 

 

Módosítás  45 
Irányelvre irányuló javaslat 
47 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E cikk (5) bekezdésétıl eltérıen a 

2013. július 4-e elıtt típusjóváhagyott 

jármővekhez használt pirotechnikai 

termékekre, köztük ezek pótalkatrészeire 

kiadott vagy a 2007/23/EK irányelv 

alapján kiadott megfelelıségi 

tanúsítványok lejáratukig érvényben 

maradnak. A tanúsítványok 

meghosszabbítása továbbra is 

megengedett. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 
48 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok legkésıbb 2013. július 3-

ig  elfogadják és kihirdetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy megfeleljenek a 3. cikk (8), 

(12), (13), valamint (15)–(22) 

bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, 

(1) A tagállamok legkésıbb ezen irányelv 

hatályba lépésétıl számított három éven 

belül elfogadják és kihirdetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy megfeleljenek a 3. cikk (8), 

(12), (13), valamint (15)–(22) 
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az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) 

bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. 

cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 

37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. 

cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, 

valamint az I. és a II. mellékletnek . E 

rendelkezések szövegét, valamint a 

rendelkezések és az irányelv közötti 

megfelelést bemutató táblázatot  

haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. 

bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, 

az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) 

bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. 

cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 

37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. 

cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, 

valamint az I. és a II. mellékletnek. E 

rendelkezések szövegét, valamint az e 

rendelkezések és az irányelv közötti 

megfelelést bemutató táblázatot 

haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. 

 

Módosítás  47 
Irányelvre irányuló javaslat 
48 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

nemzeti joguk azon fıbb rendelkezéseit, 

amelyeket az ezen irányelv által 

szabályozott területen fogadnak el. 

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

nemzeti joguk azon fıbb rendelkezéseit, 

amelyeket az ezen irányelv által 

szabályozott területen fogadnak el. A 

Bizottság e rendelkezéseket az interneten 

történı közzététellel nyilvánosan 

hozzáférhetıvé teszi. 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 
48 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok a 48. cikk (1) 

bekezdésében megjelölt idıpontot követı 

naptól kezdve alkalmazzák ezen irányelv 

rendelkezéseit.  

 

Módosítás  49 
Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – B modul – 7 pont – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A jármővekhez használt pirotechnikai 

termékeket a jármővek életciklusához 
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tervezik, és ezek élettartamuk végéig az 

elsı alkalommal történı 

forgalmazásukkor alkalmazandó 

jogszabályi követelményeknek 

megfelelınek minısülnek. 

 

Módosítás  50 
Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – C2 modul – 2 pont – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártónak minden szükséges intézkedést 

meg kell hoznia annak érdekében, hogy a 

gyártási eljárás és ennek figyelemmel 

kísérése biztosítsa, hogy az elıállított 

termékek megfelelnek az EU-

típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak és ezen irányelv 

követelményeinek. 

A gyártónak minden szükséges intézkedést 

meg kell hoznia annak érdekében, hogy a 

gyártási eljárás és ennek figyelemmel 

kísérése biztosítsa, hogy az elıállított 

pirotechnikai termékek megfelelnek az 

EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak és ezen irányelv 

követelményeinek. 

 

Módosítás  51 
Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – C2 modul – 3 pont – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártó által választott bejelentett 

szervezet a pirotechnikai termékre irányuló 

belsı termékellenırzés minıségének 

ellenırzése érdekében a szervezet által 

meghatározott véletlenszerő idıközönként 

termékellenırzést végez vagy végeztet, 

figyelembe véve többek között a 

pirotechnikai termékek technológiai 

összetettségét és a termelési mennyiséget. 

A bejelentett szervezet által a forgalomba 

hozatal elıtt a helyszínen a 

végtermékekbıl vett megfelelı mintát meg 

kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a 

harmonizált szabványok és/vagy a mőszaki 

elıírások vonatkozó részeiben 

meghatározott megfelelı vizsgálatokat, 

illetve az ezekkel egyenértékő 

vizsgálatokat annak ellenırzése érdekében, 

hogy a pirotechnikai termék megfelel-e az 

EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

Az akkreditált belsı szervezet vagy a 

gyártó által választott bejelentett szervezet 

a pirotechnikai termékre irányuló belsı 

termékellenırzés minıségének ellenırzése 

érdekében a szervezet által meghatározott 

véletlenszerő idıközönként 

termékellenırzést végez vagy végeztet, 

figyelembe véve többek között a 

pirotechnikai termékek technológiai 

összetettségét és a termelési mennyiséget. 

A bejelentett szervezet által a forgalomba 

hozatal elıtt a helyszínen a 

végtermékekbıl vett megfelelı mintát meg 

kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a 

harmonizált szabványok és/vagy a mőszaki 

elıírások vonatkozó részeiben 

meghatározott megfelelı vizsgálatokat, 

illetve az ezekkel egyenértékő 

vizsgálatokat annak ellenırzése érdekében, 

hogy a pirotechnikai termék megfelel-e az 
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típusnak és ezen irányelv vonatkozó 

követelményeinek. Abban az esetben, ha a 

minta nem felel meg az elfogadható 

minıségi szintnek, a szervezet megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak és ezen irányelv vonatkozó 

követelményeinek. Abban az esetben, ha a 

minta nem felel meg az elfogadható 

minıségi szintnek, a szervezet megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

 


