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SMĚRNICE
PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/58/EU
ze dne 16. dubna 2014,
kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledova
telnost pyrotechnických výrobků
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických
výrobků na trh (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice 2007/23/ES stanoví pravidla bezpečnosti pyrotechnických výrobků na trhu Unie a předpokládá zřízení
systému pro sledovatelnost na úrovni Unie.

(2)

Z důvodu sledovatelnosti by pyrotechnické výrobky měly být označovány registračním číslem vycházejícím
z jednotného systému číslování. Oznámené subjekty by měly vést rejstřík s registračními čísly, která přidělují
během posuzování shody. Takový systém by zaručil identifikaci pyrotechnických výrobků a jejich výrobců ve
všech fázích dodavatelského řetězce. Výrobci a dovozci by měli vést záznamy o registračních číslech pyrotechnic
kých výrobků dodávaných na trh a poskytovat tyto údaje příslušným orgánům na jejich žádost.

(3)

Jednotný systém číslování vychází z prvků již uplatňovaných v souladu se stávajícími harmonizovanými stan
dardy, a pro hospodářské subjekty tak bude představovat pouze malou zátěž navíc.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 2007/23/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Registrační číslo
1.

Pyrotechnické výrobky musí být označeny registračním číslem, které se skládá z následujících částí:

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného subjektu, který vydal ES certifikát přezkoušení typu v souladu
s postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. a) směrnice 2007/23/ES (modul B) nebo osvědčení o shodě v souladu
s postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. b) směrnice 2007/23/ES (modul G) nebo schválení systému jakosti
v souladu s postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. c) směrnice 2007/23/ES (modul H);
(1) Úř. věst. L 154, 14.6.2007, s. 1.
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b) kategorie pyrotechnického výrobku, u nějž se osvědčuje shoda, ve zkráceném formátu a velkými písmeny:
— F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4,
— T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T1 a T2,
— P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie P1 a P2;
c) čísla zpracování, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému výrobku.
2.
Registrační číslo musí mít následující strukturu: „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde XXXX odkazuje na odst. 1 písm. a),
YY odkazuje na odst. 1 písm. b) a ZZZZ… odkazuje na odst. 1 písm. c).

Článek 2
Povinnosti oznámených subjektů
1.
Oznámené objekty, které provádějí postupy posuzování shody podle článku 9 směrnice 2007/23/ES, musí vést
rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým udělily ES certifikát přezkoušení typu v souladu s postupem posuzování shody
podle čl. 9 písm. a) směrnice 2007/23/ES (modul B) nebo osvědčení o shodě v souladu s postupem posuzování shody
podle čl. 9 písm. b) směrnice 2007/23/ES (modul G) nebo schválení systému jakosti v souladu s postupem posuzování
shody podle čl. 9 písm. c) směrnice 2007/23/ES (modul H); ve formátu uvedeném v příloze této směrnice.
Rejstřík pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobku uvedené v příloze. Tyto údaje musí být ucho
vávány po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy oznámené subjekty vydaly certifikáty nebo osvědčení nebo schválení
uvedená v prvním pododstavci.
Oznámené subjekty tento rejstřík pravidelně aktualizují a zpřístupní jej na internetu.
2.
Jestliže je oznámení subjektu provádějícího posouzení shody odvoláno, převede tento subjekt rejstřík na jiný ozná
mený subjekt nebo příslušný orgán dotčeného členského státu.

Článek 3
Povinnosti výrobců a dovozců
Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí:
a) vést záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků jimi vyráběných nebo dovážených, spolu s jejich
obchodním názvem, obecným typem a případně podtypem a místem výroby, a to nejméně po dobu 10 let od
uvedení výrobku na trh;
b) převést záznamy na příslušný orgán v případě, kdy výrobce nebo dovozce ukončí svou činnost;
c) poskytnout příslušným orgánům a orgánům dozoru nad trhem ve všech členských státech na jejich odůvodněnou
žádost informace uvedené v písm. a).

Článek 4
Provedení
1.
Členské státy nejpozději do 30. dubna 2015 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
Tyto předpisy použijí od 17. října 2016.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
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Článek 5
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 6
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. dubna 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO

17.4.2014

PŘÍLOHA

Formát rejstříku podle čl. 2 odst. 1

Výrobce

Typ výrobku (obecně)
a případně podtyp

Modul shody pro fázi
výroby (1)

Oznámený subjekt
provádějící posuzování
shody výrobní fáze (1)

CS

Registrační číslo

Datum vydání certifikátu
ES přezkoušení typu
(modul B), prohlášení
o shodě (modul G) nebo
schválení systému jakosti
(modul H) a případně
datum skončení platnosti

Doplňkové informace

(1) Musí být vždy vyplněno, pokud vyplňuje oznámený subjekt provádějící postup posuzování shody podle čl. 9 písm. a) směrnice 2007/23/ES (modul B). Není nutné vyplňovat u postupů posuzování shody
podle čl. 9 písm. b) a c) (moduly G a H). Uvede se, zda se účastní jiný oznámený orgán.
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