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Komisijos komunikatas pagal Tarybos direktyvą 2007/23/EB dėl Europos Parlamento ir dėl
pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką sistemą
(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)
(2011/C 304/04)

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)

CEN

EN 15947-1:2010
Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 1 dalis.
Terminija

CEN

EN 15947-2:2010
Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 2 dalis.
Fejerverkų gaminių kategorijos ir tipai

CEN

EN 15947-3:2010
Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 3 dalis.
Mažiausieji ženklinimo reikalavimai

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties
prezumpcijos galiojimo pasi
baigimo data
1 pastaba

Pastaba: Kol minėtas standartas nebus peržiūrėtas ir iš naujo paskelbtas, valstybės narės baterijas ir jų derinius, atitinkančius standarto EN 15947
reikalavimus, laiko atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/23/EB I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus tik jeigu prieš
pateikiant šiuos gaminius rinkai jie aiškiai paženklinami toliau pateiktais nurodymais. Ant lygaus paviršiaus dedamų baterijų ir jų derinių atveju:
„Bateriją padėkite ant lygaus paviršiaus“ arba „Baterijų derinį padėkite ant lygaus paviršiaus“. Į purią žemę arba kitokią medžiagą įsmeigiamų baterijų ir
jų derinių atveju: „Stačią bateriją įsmeikite į purią žemę arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“ arba „Statmeną baterijų derinį įsmeikite į purią žemę
arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“. Prie stulpelių pritvirtinamų baterijų ir jų derinių atveju: „Stačią bateriją gerai pritvirtinkite prie tvirto stulpelio“,
„Baterijos viršus turi išsikišti virš stulpelio“ arba „Statų baterijų derinį gerai pritvirtinkite prie tvirto stulpelio“, „Baterijų derinio viršus turi išsikišti virš
stulpelio“. Baterijos ar jų derinio tvirtinimo prie stulpelio būdas ir priemonės pakankamai detaliai aprašomi pridedamose naudojimo instrukcijose,
vartojant specialių žinių neturintiems naudotojams suprantamus terminus. Kitų baterijų ir jų derinių atveju: (jeigu gaminiai nėra skirti ar tinkami padėti
ant lygaus paviršiaus, įsmeigiami į purią žemę ar kitą medžiagą arba pritvirtinami prie stulpelio, nurodomi kiti saugos reikalavimai).

CEN

EN 15947-4:2010
Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 4 dalis.
Bandymo metodai

Pastaba: Kol minėtas standartas nebus peržiūrėtas ir iš naujo paskelbtas, valstybės narės baterijas ir jų derinius, atitinkančius standarto EN 15947
reikalavimus, laiko atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/23/EB I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus tik jeigu prieš
pateikiant šiuos gaminius rinkai jie aiškiai paženklinami toliau pateiktais nurodymais. Ant lygaus paviršiaus dedamų baterijų ir jų derinių atveju:
„Bateriją padėkite ant lygaus paviršiaus“ arba „Baterijų derinį padėkite ant lygaus paviršiaus“. Į purią žemę arba kitokią medžiagą įsmeigiamų baterijų ir
jų derinių atveju: „Stačią bateriją įsmeikite į purią žemę arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“ arba „Statmeną baterijų derinį įsmeikite į purią žemę
arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“. Prie stulpelių pritvirtinamų baterijų ir jų derinių atveju: „Stačią bateriją gerai pritvirtinkite prie tvirto stulpelio“,
„Baterijos viršus turi išsikišti virš stulpelio“ arba „Statų baterijų derinį gerai pritvirtinkite prie tvirto stulpelio“, „Baterijų derinio viršus turi išsikišti virš
stulpelio“. Baterijos ar jų derinio tvirtinimo prie stulpelio būdas ir priemonės pakankamai detaliai aprašomi pridedamose naudojimo instrukcijose,
vartojant specialių žinių neturintiems naudotojams suprantamus terminus. Kitų baterijų ir jų derinių atveju: (jeigu gaminiai nėra skirti ar tinkami padėti
ant lygaus paviršiaus, įsmeigiami į purią žemę ar kitą medžiagą arba pritvirtinami prie stulpelio, nurodomi kiti saugos reikalavimai).

CEN

EN 15947-5:2010
Pirotechniniai gaminiai. 1, 2 ir 3 kategorijos fejerverkų gaminiai. 5 dalis.
Konstrukcijos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

Pastaba: Kol minėtas standartas nebus peržiūrėtas ir iš naujo paskelbtas, valstybės narės baterijas ir jų derinius, atitinkančius standarto EN 15947
reikalavimus, laiko atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/23/EB I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus tik jeigu prieš
pateikiant šiuos gaminius rinkai jie aiškiai paženklinami toliau pateiktais nurodymais. Ant lygaus paviršiaus dedamų baterijų ir jų derinių atveju:
„Bateriją padėkite ant lygaus paviršiaus“ arba „Baterijų derinį padėkite ant lygaus paviršiaus“. Į purią žemę arba kitokią medžiagą įsmeigiamų baterijų ir
jų derinių atveju: „Stačią bateriją įsmeikite į purią žemę arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“ arba „Statmeną baterijų derinį įsmeikite į purią žemę
arba kitą nedegią medžiagą, pvz., smėlį“. Prie stulpelių pritvirtinamų baterijų ir jų derinių atveju: „Stačią bateriją gerai pritvirtinkite prie tvirto

C 304/6

ESO

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)
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Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties
prezumpcijos galiojimo pasi
baigimo data
1 pastaba

stulpelio“, „Baterijos viršus turi išsikišti virš stulpelio“ arba „Statų baterijų derinį gerai pritvirtinkite prie tvirto stulpelio“, „Baterijų derinio viršus turi
išsikišti virš stulpelio“. Baterijos ar jų derinio tvirtinimo prie stulpelio būdas ir priemonės pakankamai detaliai aprašomi pridedamose naudojimo
instrukcijose, vartojant specialių žinių neturintiems naudotojams suprantamus terminus. Kitų baterijų ir jų derinių atveju: (jeigu gaminiai nėra skirti ar
tinkami padėti ant lygaus paviršiaus, įsmeigiami į purią žemę ar kitą medžiagą arba pritvirtinami prie stulpelio, nurodomi kiti saugos reikalavimai).
(1) ESO: Europos standartizacijos organizacijos:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel. BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 25500811, faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel. BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 25196871, faks. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel.+33 492944200, faks. +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl.
„dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų
dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba: Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati.
Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos
reikalavimų.
2.2 pastaba: Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas
standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.
2.3 pastaba: Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems
taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia
laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direk
tyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas stan
dartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.
3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų
buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN
CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą.
Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos
reikalavimų.

PASTABA:

— Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacio
nalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/34/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB, priede.
— Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos
taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų
pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako
už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.
— Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bend
rijos kalbomis.
— Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija
užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.
— Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

