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_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Zakone in druge predpise držav članic , 
ki lahko povzročijo trgovinske ovire v 
Uniji , je treba uskladiti, da se zagotovi 

prosti pretok pirotehničnih izdelkov na 

notranjem trgu, pri čemer se zagotavlja 

visoka raven zaščite zdravja in varnosti ter 

varstva potrošnikov in poklicnih končnih 

uporabnikov. 

(5) Zakone in druge predpise držav članic, 

ki lahko povzročijo trgovinske ovire v 

Uniji, je treba uskladiti, da se zagotovi 

prosti pretok pirotehničnih izdelkov na 

notranjem trgu, pri čemer se zagotavlja 

visoka raven zaščite zdravja in varnosti ter 

varstva potrošnikov, vključno z visoko 
ravnjo zaščite ranljivih potrošnikov v 
primerih, ko pirotehnični izdelki niso 
namenjeni poklicni uporabi, in poklicnih 

končnih uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 14 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Pri dajanju pirotehničnega izdelka 
na trg mora vsak uvoznik na njem navesti 
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svoje ime in poštni ali, če obstaja, spletni 
naslov, na katerem je dosegljiv. Določiti je 
treba izjeme v primerih, v katerih velikost 
ali narava pirotehničnega izdelka tega ne 
omogočata. To vključuje primere, v 
katerih bi moral uvoznik odpreti ovitek, da 
bi lahko na izdelku navedel svoje ime in 
naslov. 

(Glej besedilo uvodne izjave 25 v Sklepu 768/2008/ES) 
 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 28 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Kadar bi lahko izdaja enotne izjave 
EU o skladnosti zaradi zapletenosti ali 
področja uporabe povzročila posebne 
težave, mora obstajati možnost, da se 
enotna izjava EU nadomesti s 
posameznimi izjavami EU o skladnosti, ki 
se nanašajo na posamezne pirotehnične 
izdelke. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 41 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Obstoječi sistem je treba dopolniti 

s postopkom, ki omogoča zainteresiranim 

stranem, da so obveščene o bodočih 

ukrepih, povezanih s pirotehničnimi 

izdelki, ki predstavljajo tveganje za zdravje 

in varnost ljudi ali druge javne interese. 

Organom za nadzor trga naj bi omogočal, 

da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

pirotehničnih izdelkov prej ukrepajo. 

(41) Obstoječi sistem bi bilo treba 

dopolniti s postopkom, ki bo 
zainteresiranim stranem omogočal, da bodo 

obveščene o bodočih ukrepih, povezanih s 

pirotehničnimi izdelki, ki predstavljajo 

tveganje za zdravje in varnost ljudi, 
vključno z varnostjo otrok, starejših in 
invalidnih oseb v primerih, ko 
pirotehnični izdelki niso namenjeni 
poklicni uporabi, ali druge javne interese. 

Organom za nadzor trga naj bi omogočal, 

da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 



 

 PE509.804/ 3 

 SL 

pirotehničnih izdelkov prej ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 43 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (43a) Vse obveznosti, ki jih gospodarskim 
subjektom nalaga ta direktiva, bi morale 
veljati tudi v primeru prodaje na daljavo. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 49 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (49a) Usklajeni standardi, ki so 
pomembni za to direktivo, bi morali prav 
tako upoštevati konvencijo Združenih 
narodov o pravicah invalidov, ki jo je 
Evropska unija podpisala 23. decembra 
2010. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) „dajanje na trg “ pomeni prvo 
omogočanje dostopnosti pirotehničnega 

izdelka na trgu Unije .; 

(7) „omogočiti dostopnost na trgu“ 

pomeni dobavo pirotehničnega izdelka za 
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu 
Unije v okviru gospodarske dejavnosti, 
bodisi odplačno ali neodplačno; 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) „omogočiti dostopnost na trgu“ 

pomeni vsako dobavo pirotehničnega 

izdelka za distribucijo, porabo ali uporabo 

na trgu Unije v okviru gospodarske 
dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno; 

(8) „dajanje na trg“ pomeni prvo 
omogočanje dostopnosti pirotehničnega 

izdelka na trgu Unije; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) „gospodarski subjekti“ pomenijo 

proizvajalca, uvoznika in distributerja; 

(12) „gospodarski subjekt“ pomeni 
proizvajalca, uvoznika ali distributerja; 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) „usklajeni standard“ pomeni usklajeni 
standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) 

Uredbe EU št. [../..] [o evropski 

standardizaciji]; 

(14) „usklajeni standard“ pomeni standard, 

kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe 

(EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji]; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta direktiva ne izključuje ukrepov držav 

članic glede prepovedi ali omejitve posesti, 

uporabe in/ali prodaje izdelkov za 

ognjemete kategorij 2 in 3, pirotehničnih 

izdelkov za odrska prizorišča in drugih 

pirotehničnih izdelkov širši javnosti, torej 

ukrepov, ki so upravičeni na podlagi 

javnega reda in miru, javne varnosti ali 

2. Ta direktiva ne izključuje ukrepov držav 

članic glede prepovedi ali omejitve posesti, 

uporabe in/ali prodaje izdelkov za 

ognjemete kategorij 2 in 3, pirotehničnih 

izdelkov za odrska prizorišča in drugih 

pirotehničnih izdelkov širši javnosti, torej 

ukrepov, ki so upravičeni na podlagi 

javnega reda in miru, javnega zdravja, 
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varstva okolja. javne varnosti ali varstva okolja. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
Člen 7 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Starostne omejitve Starostne in druge omejitve 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dostop do pirotehničnih izdelkov na trgu 

se ne omogoči mlajšim od: 

1. Dostop do pirotehničnih izdelkov na trgu 

se ne omogoči končnim uporabnikom, 
mlajšim od: 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice lahko zvišajo najnižje 

dovoljene starosti iz odstavka 1, če je to 

upravičeno na podlagi javnega reda in miru 

ali javne varnosti. Države članice lahko 

tudi znižajo najnižje dovoljene starosti za 

osebe, ki so poklicno usposobljene ali se 

poklicno usposabljajo. 

2. Države članice lahko zvišajo najnižje 

dovoljene starosti iz odstavka 1, če je to 

upravičeno na podlagi javnega reda in 

miru, javnega zdravja ali javne varnosti. 

Države članice lahko tudi znižajo najnižje 

dovoljene starosti za osebe, ki so poklicno 

usposobljene ali se poklicno usposabljajo. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Pirotehnični izdelki kategorije P1 za 
vozila, vključno z zračnimi blazinami in 
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zategovalniki varnostnih pasov, niso na 
voljo splošni javnosti, razen če so vgrajeni 
v vozilo ali v večji snemljiv del vozila. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 

dokumentacijo iz Priloge II ter izvedejo 

ustrezen 

posto<PENumber>pe</PENumber>k 

ugotavljanja skladnosti iz člena 16. 

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 

dokumentacijo iz Priloge II ter zagotovijo, 
da se izvede ustrezni postopek ugotavljanja 

skladnosti iz člena 16. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvajalci zagotovijo, da so 

pirotehnični izdelki, ki niso pirotehnični 

izdelki za vozila, vidno, čitljivo in 

neizbrisljivo označeni v uradnih jezikih 

države članice, v kateri je izdelek dostopen 

potrošnikom. 

1. Proizvajalci zagotovijo, da so 

pirotehnični izdelki, ki niso pirotehnični 

izdelki za vozila, vidno, čitljivo in 

neizbrisljivo označeni v uradnih jezikih 

države članice, v kateri je izdelek dostopen 

potrošnikom. Te oznake kot tudi vsa 
navodila in varnostne informacije morajo 
biti jasne in razumljive. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 

vključuje vsaj ime in naslov proizvajalca 

ali, če proizvajalec ni ustanovljen v Uniji , 

ime proizvajalca ter ime in naslov 

uvoznika, ime in vrsto izdelka, registrsko 

številko, najnižje dovoljene starosti iz 

člena 7(1) in (2), zadevne kategorije in 

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov 

vključuje vsaj ime in naslov proizvajalca 

ali, če proizvajalec ni ustanovljen v Uniji, 

ime proizvajalca ter ime in naslov 

uvoznika, ime in vrsto izdelka, registrsko 

številko, da se zagotovi sledljivost 
pirotehničnega izdelka, najnižje dovoljene 
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navodila za uporabo, leto proizvodnje 

izdelkov za ognjemete kategorij 3 in 4 in, 

če je primerno, minimalno varnostno 

razdaljo. Označevanje vključuje neto 

vsebino eksploziva (NEC) . 

starosti iz člena 7(1) in (2), zadevne 

kategorije in navodila za uporabo, leto 

proizvodnje izdelkov za ognjemete 

kategorij 3 in 4 in, če je primerno, 

minimalno varnostno razdaljo. 

Označevanje vključuje neto vsebino 

eksploziva (NEC). 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov 

za vozila se navede ime proizvajalca , ime 

in vrsto izdelka , registrsko številko in 

varnostna navodila. 

1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov 

za vozila se navedejo ime proizvajalca, ime 

in vrsta izdelka, registrska številka in po 
potrebi varnostna navodila. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V skladu s Prilogo k Uredbi (ES) 

št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta
16

 se profesionalnemu uporabniku 

dostavi izpolnjen varnostni list v jeziku, ki 

ga je uporabnik zahteval. 

3. V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta
16

 se 

poklicnemu uporabniku dostavijo navodila 
za varno uporabo, ki vsebujejo 
informacije, pomembne za poklicne 
uporabnike, v jeziku, ki ga je uporabnik 

zahteval. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Varnostni list se lahko dostavi v papirnati 

ali elektronski obliki, če ima naslovnik 

ustrezna sredstva, ki mu omogočajo dostop 

do varnostnega lista v taki obliki. 

Navodila za varno uporabo se lahko 

dostavijo v papirni ali elektronski obliki, če 

ima naslovnik ustrezna sredstva, ki mu 

omogočajo dostop do navodil v taki obliki. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uvozniki preden dajo pirotehnični 

izdelek na trg zagotovijo, da je proizvajalec 

izvedel ustrezen postopek ugotavljanja 

skladnosti iz člena 16. Zagotovijo, da je 

proizvajalec pripravil tehnično 

dokumentacijo, da ima pirotehnični izdelek 

oznako CE in da je proizvajalec izpolnil 

zahteve za označevanje iz člena 9 ali 10. 

2. Uvozniki preden dajo pirotehnični 

izdelek na trg zagotovijo, da je proizvajalec 

izvedel ustrezen postopek ugotavljanja 

skladnosti iz člena 16. Zagotovijo, da je 

proizvajalec pripravil tehnično 

dokumentacijo, da ima pirotehnični izdelek 

oznako CE in da je opremljen z 
zahtevanimi dokumenti ter da je 

proizvajalec izpolnil zahteve za 

označevanje iz člena 9 ali 10. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 
Člen 11 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na 

katerem so dosegljivi glede informacij o 
pirotehničnem izdelku ali, če to ni 

mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 

v spremnem dokumentu. 

3. Kadar je ustrezno v skladu s členom 
9(2), proizvajalci na pirotehničnem 
izdelku navedejo svoje ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in poštni ali, če obstaja, spletni 
naslov, na katerem so dosegljivi, če pa tega 
ni mogoče razumno pričakovati, te 
podatke navedejo na embalaži ali v 

spremnem dokumentu. V naslovu mora 
biti naveden center za stike, kjer je 
proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki 
so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in 
organom za tržni nadzor zlahka razumljiv. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Države članice zagotovijo, da smejo 
distributerji pirotehnične izdelke, ki so bili 
zakonito dani na trg pred [datumom, 
določenim v členu 48(1)], dati na trg brez 
izpolnjevanja nadaljnjih zahtev glede teh 
izdelkov. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Gospodarski subjekti organom za nadzor 

trga na zahtevo sporočijo: 

Gospodarski subjekti organom za nadzor 

trga na zahtevo navedejo: 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Gospodarski subjekti lahko predložijo 

informacije iz prvega odstavka za obdobje 

10 let po tem, ko jim je bil pirotehnični 

izdelek dobavljen, in za obdobje 10 let po 

tem, ko so pirotehnični izdelek dobavili. 

Gospodarski subjekti predložijo 

informacije iz prvega odstavka za obdobje 

10 let po tem, ko jim je bil pirotehnični 

izdelek dobavljen, in za obdobje 10 let po 

tem, ko so pirotehnični izdelek dobavili. 
Ko izdelek dobavijo, jim teh podatkov ni 
več treba posodabljati. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 
Člen 14 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 14a 

 Obveznosti gospodarskih subjektov v zvezi 
z izdelki na zalogi 

 Države članice zagotovijo, da se 
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obveznosti gospodarskih subjektov v zvezi 
z izdelki na zalogi upoštevajo v skladu s 
členom 47. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 
Člen 17 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izjava EU o skladnosti vsebuje 

elemente, opredeljene v ustreznih modulih 

iz Priloge II k tej direktivi, ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k 
Sklepu 768/2008/ES, in se redno 

posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki 

ga/jih zahteva država članica, kjer se 

pirotehnični izdelek da na trg ali je 

dostopen na trgu. 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 
št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, 

opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge 
II k tej direktivi in se redno posodablja. 
Gospodarski subjekt na zahtevo organov 
za nadzor trga zagotovi kopijo izjave EU o 
skladnosti v papirni ali elektronski obliki 
in zagotovi, da se prevede v jezik ali 

jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v 

kateri se pirotehnični izdelek da na trg ali 

je dostopen na trgu. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 
Člen 17 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o 

skladnosti prevzame odgovornost za 

skladnost pirotehničnega izdelka. 

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o 

skladnosti prevzame odgovornost za 

skladnost pirotehničnega izdelka z 
zahtevami iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 
Člen 19 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Oznaki CE in po potrebi identifikacijski 

številki iz odstavka 3 lahko sledi 

piktogram ali katera koli druga oznaka, ki 

4. Oznaki CE in po potrebi identifikacijski 

številki iz odstavka 3 lahko sledi oznaka, ki 

označuje posebno tveganje ali uporabo. 
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označuje posebno tveganje ali uporabo. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 
Člen 21 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice imenujejo priglasitveni 

organ, ki je pristojen za uvedbo in 

izvajanje potrebnih postopkov za 

ocenjevanje in priglasitev organov za 

ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 

priglašenih organov, vključno s skladnostjo 

s členom 26. 

1. Države članice imenujejo en sam 

priglasitveni organ, ki je pristojen za 

uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za 

ocenjevanje in priglasitev organov za 

ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 

priglašenih organov, vključno s skladnostjo 

s členom 26. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 
Člen 21 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Priglasitveni organ ne sme izdati 
pooblastila ali drugače zaupati 
ocenjevanja, priglasitve ali spremljanja iz 
odstavka 1 organu, ki ni državni subjekt. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, 

njegovo najvišje vodstvo in osebje, 

pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja 

skladnosti, ne sme biti načrtovalec, 

proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, 

lastnik, uporabnik ali vzdrževalec 

pirotehničnega izdelka in/ali eksplozivnih 

snovi, ki jih ocenjuje. To ne izključuje 

uporabe pirotehničnih izdelkov in/ali 

eksplozivnih snovi, nujnih za delovanje 

organa za ugotavljanje skladnosti, ali 

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, 

njegovo najvišje vodstvo in osebje, 

pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja 

skladnosti, ne sme biti načrtovalec, 

proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, 

lastnik, uporabnik ali vzdrževalec 

pirotehničnega izdelka in/ali eksplozivnih 

snovi, ki jih ocenjuje. Organ za 
ugotavljanje skladnosti ne sme biti 
proizvajalec pirotehničnih izdelkov in/ali 
eksplozivnih snovi na splošno. To ne 
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uporabe takšnih izdelkov v zasebne 

namene. 

izključuje uporabe pirotehničnih izdelkov 

in/ali eksplozivnih snovi, nujnih za 

delovanje organa za ugotavljanje 

skladnosti, ali uporabe teh izdelkov v 

zasebne namene. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 
Člen 33  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da je na voljo 

pritožbeni postopek zoper odločitve 

priglašenih organov. 

Države članice zagotovijo, da je na voljo 
učinkovit, hiter in nepristranski pritožbeni 

postopek zoper odločitve priglašenih 

organov. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice vsako leto obvestijo 

Komisijo o svojih dejavnostih tržnega 

nadzora. 

2. Države članice Komisijo letno 
nadrobno obveščajo o dejavnostih svojih 
organov za nadzor trga ter o vseh načrtih 
za povečanje nadzora trga in njegovem 
dejanskem povečanju, tudi o povečanju 
sredstev, izboljšanju učinkovitosti in 
vzpostavljanju potrebnih zmogljivosti za 
doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo, da se pirotehnični 
izdelki dajo na trg samo tam, kjer so 
pravilno skladiščeni in porabljeni za 
predvideni ali razumno predvidljiv namen 
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ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Države članice svojim organom za 
tržni nadzor dodelijo ustrezna sredstva, da 
zagotovijo skladno in učinkovito 
delovanje teh organov po vsej Uniji. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar imajo 

zadostne razloge za domnevo, da 

pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za 

zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike 

varovanja javnega interesa, ki jih zajema ta 

direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 

pirotehničnega izdelka glede izpolnjevanja 

vseh zahtev iz te direktive. Zadevni 

gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo 

z organi za nadzor trga. 

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar imajo 

zadostne razloge za domnevo, da 

pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za 

zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike 

varovanja javnega interesa, ki jih zajema ta 

direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 

pirotehničnega izdelka glede izpolnjevanja 

vseh zadevnih zahtev iz te direktive. 

Zadevni gospodarski subjekti po potrebi 

sodelujejo z organi za nadzor trga. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice zagotovijo takojšnje 

izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v 

zvezi z zadevnim pirotehničnim izdelkom. 

8. Države članice zagotovijo takojšnje 

izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v 

zvezi z zadevnim pirotehničnim izdelkom, 
kot je na primer umik pirotehničnega 
izdelka s trga. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 
Člen 39 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 

upravičen, pirotehnični izdelek pa ni 

skladen zaradi pomanjkljivosti usklajenih 

standardov iz člena 15 te direktive , 

Komisija uporabi postopek iz člena 8 

Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski 

standardizaciji]. 

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 

upravičen, pirotehnični izdelek pa ni 

skladen zaradi pomanjkljivosti usklajenih 

standardov iz člena 15 te direktive, 

Komisija po posvetovanju z odborom iz 
člena 45 uporabi postopek iz člena 8 

Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski 

standardizaciji]. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 
Člen 46 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 

se uporabljajo za kršitve določb nacionalne 

zakonodaje, sprejete v skladu s to 

direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, 

potrebne za zagotovitev njihovega 

izvajanja. 

Države članice nadalje razvijajo obstoječe 
mehanizme, s čimer zagotovijo pravilno 
izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, v 
primeru nepravilne rabe te oznake pa 
morajo sprejeti ustrezne ukrepe. Države 

članice določijo pravila o kaznih, ki se 

uporabljajo v primerih, ko gospodarski 
subjekti kršijo določbe nacionalne 

zakonodaje, sprejete v skladu s to 

direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, 

potrebne za zagotovitev njihovega 

izvajanja. Ta pravila lahko v primeru 
resnih kršitev vključujejo kazenske 
sankcije. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 
Člen 46 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni so učinkovite, sorazmerne in Kazni iz prvega odstavka so učinkovite, 
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odvračilne. sorazmerne z resnostjo kršitve in 

odvračalne. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 
Člen 46 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice o navedenih določbah 

Evropsko komisijo obvestijo najpozneje do 

3. julija 2013 in nemudoma o poznejših 

spremembah, ki zadevajo te določbe. 

Države članice Komisijo uradno obvestijo 

o navedenih določbah do 3. julija 2013 in 

jo nemudoma uradno obvestijo tudi o vseh 

njihovih poznejših spremembah. Komisija 
te določbe objavi na spletu. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 
Člen 47 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Z odstopanjem od odstavka 3 veljajo 

nacionalna dovoljenja za pirotehnične 

izdelke za vozila, izdana pred 

4. julijem 2013, do prenehanja njihove 

veljavnosti. 

4. Z odstopanjem od odstavka 3 veljajo 

nacionalna dovoljenja za pirotehnične 

izdelke za vozila, homologirana pred 4. 

julijem 2013, vključno z njihovimi 
nadomestnimi deli, do prenehanja njihove 

veljavnosti. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 
Člen 47 – odstavek 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Z odstopanjem od odstavka 5 tega 
člena veljajo potrdila o skladnosti 
pirotehničnih izdelkov za vozila, ki so bila 
homologirana pred 4. julijem 2013, 
vključno z njihovimi nadomestnimi deli, 
ali potrdila, ki so bila izdana na podlagi 
Direktive 2007/23/ES, do prenehanja 
njihove veljavnosti. Podaljševanje 
veljavnosti potrdil o skladnosti je še vedno 
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dovoljeno. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 
Člen 48 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice najpozneje do 

3. julija 2013 sprejmejo in objavijo zakone 

in druge predpise, potrebne za uskladitev s 

členi od 3(8), 3(12), 3(13), 3(15) do (22), 

4(1), 5, 8(2) do (7), 11 do 15, 17 do 28, 30 

do 34, 36, 37(1), 38 do 41, 46, 47 in 

Prilogama I ter II. Komisiji takoj sporočijo 

besedilo navedenih predpisov in 

korelacijsko tabelo med navedenimi 

predpisi in to direktivo. 

1. Države članice najpozneje tri leta po 
sprejetju te direktive sprejmejo in objavijo 

zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s členi od 3(8), 3(12), 3(13), 

3(15) do (22), 4(1), 5, 8(2) do (7), 11 do 

15, 17 do 28, 30 do 34, 36, 37(1), 38 do 41, 

46, 47 ter Prilogama I in II. Komisiji takoj 

sporočijo besedilo navedenih predpisov in 

korelacijsko tabelo med navedenimi 

predpisi in to direktivo. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 
Člen 48 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice sporočijo Komisiji 

vsebino besedila glavnih določb predpisov 

nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na 

področju, ki ga ureja ta direktiva. 

4. Države članice sporočijo Komisiji 

vsebino besedila glavnih določb predpisov 

nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na 

področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija 
te določbe objavi na spletu. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 
Člen 48 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice začnejo uporabljati to 
direktivo dan po datumu iz člena 48(1).  
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Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 
Priloga II – modul B – točka 7 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pirotehnični izdelki za vozila so izdelani 
tako, da je njihova življenjska doba enaka 
življenjski dobi vozila, in se štejejo kot 
skladni z zahtevami zakonodaje, veljavne 
od trenutka, ko so bili prvič dani na trg, 
do konca njihove življenjske dobe. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 
Priloga II – modul C2 – točka 2 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe 

za zagotovitev, da proizvodni proces 

zagotavlja skladnost izdelka s tipom, kot je 

opisan v potrdilu o EU-pregledu tipa , in z 

bistvenimi varnostnimi zahtevami te 

direktive. 

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe 

za zagotovitev, da proizvodni proces 

zagotavlja skladnost pirotehničnega 

izdelka s tipom, kot je opisan v potrdilu o 

EU-pregledu tipa, in z bistvenimi 

varnostnimi zahtevami te direktive. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 
Priloga II – modul C2 – točka 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, 

izvaja ali da izvesti preskuse proizvoda v 

primernih časovnih presledkih, ki jih 

določi organ, da bi preveril kakovost 

notranje kontrole pirotehničnega izdelka, 

upoštevajoč med drugim tehnološko 

zapletenost pirotehničnih izdelkov in 

količino proizvodnje. Priglašeni organ na 

ustreznem vzorcu končnih proizvodov, 

odvzetih na sami lokaciji, pred dajanjem na 

trg izvede pregled in primerne preskuse, 

kakor so opredeljeni v ustreznih delih 

usklajenega standarda in ali tehničnih 

Pooblaščeni interni organ ali priglašeni 

organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali 

da izvesti preskuse proizvoda v primernih 

časovnih presledkih, ki jih določi organ, da 

bi preveril kakovost notranje kontrole 

pirotehničnega izdelka, upoštevajoč med 

drugim tehnološko zapletenost 

pirotehničnih izdelkov in količino 

proizvodnje. Priglašeni organ na ustreznem 

vzorcu končnih proizvodov, odvzetih na 

sami lokaciji, pred dajanjem na trg izvede 

pregled in primerne preskuse, kakor so 

opredeljeni v ustreznih delih usklajenega 
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specifikacij, ali podobne preskuse, s 

katerimi preveri skladnost pirotehničnega 

izdelka s tipom, opisanim v potrdilu o EU-

pregledu tipa, ter z ustreznimi zahtevami iz 

te direktive. V primerih, ko vzorec ne 

dosega sprejemljive ravni kakovosti, organ 

sprejme ustrezne ukrepe. 

standarda in ali tehničnih specifikacij, ali 

podobne preskuse, s katerimi preveri 

skladnost pirotehničnega izdelka s tipom, 

opisanim v potrdilu o EU-pregledu tipa, ter 

z ustreznimi zahtevami iz te direktive. Če 

vzorec ne dosega sprejemljive ravni 

kakovosti, organ sprejme ustrezne ukrepe. 

 

 

 

 


