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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/58/ES
(2014. gada 16. aprīlis),
ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/23/EK izveido pirotehnisko
izstrādājumu izsekojamības sistēmu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Direktīvu 2007/23/EK par pirotehnisko izstrādājumu
laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

Direktīvā 2007/23/EK ir paredzēti noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošību Savienības tirgū un paredzēta
izsekojamības sistēmas izveidošana Savienības līmenī.

(2)

Lai nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu izsekojamību, tie būtu jāmarķē ar reģistrācijas numuru, izmantojot
vienotu numerācijas sistēmu. Pilnvarotajām iestādēm būtu jāuztur reģistrs, kurā iekļauj atbilstības novērtēšanas
laikā piešķirtos reģistrācijas numurus. Šāda sistēma nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu un to ražotāju identifi
cēšanu visos piegādes ķēdes posmos. Ražotājiem un importētājiem būtu jāglabā to pirotehnisko izstrādājumu
reģistrācijas numuri, kurus viņi ir darījuši pieejamus tirgū, un šai informācijai pēc pieprasījuma vajadzētu būt
pieejamai attiecīgajām iestādēm.

(3)

Vienotās numerācijas sistēmas pamatā ir elementi, kurus jau izmanto atbilstīgi spēkā esošiem saskaņotiem stan
dartiem, un tāpēc tā neradīs uzņēmējiem lielu papildu slogu.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2007/23/EK izveidotā
komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Reģistrācijas numurs
1.

Pirotehniskos izstrādājumus marķē ar reģistrācijas numuru, kurš sastāv no šādiem elementiem:

a) tās pilnvarotās iestādes četru ciparu identifikācijas numurs, kura ir izsniegusi EK tipa pārbaudes sertifikātu saskaņā ar
Direktīvas 2007/23/EK 9. panta a) punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis) vai kura ir izsnie
gusi atbilstības sertifikātu saskaņā ar Direktīvas 2007/23/EK 9. panta b) punktā minēto atbilstības novērtēšanas proce
dūru (G modulis), vai kura izsniegusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas
2007/23/EK 9. panta c) punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru (H modulis);
(1) OV L 154, 14.6.2007., 1. lpp.
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b) pirotehniskā izstrādājuma kategorija, kurai ir veikta atbilstības sertificēšana, saīsinātā formātā lielajiem burtiem:
— F1, F2, F3 vai F4 attiecīgi 1., 2., 3. un 4. kategorijas uguņošanas ierīcēm,
— T1 vai T2 attiecīgi T1 un T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem,
— P1 vai P2 attiecīgi P1 un P2 kategorijas citiem pirotehniskajiem izstrādājumiem;
c) apstrādes numurs, kuru pirotehniskajam izstrādājumam piešķīrusi pilnvarotā iestāde.
2.
Reģistrācijas numuru veido šādi: “XXXX – YY – ZZZZ…”, kur XXXX ir 1. punkta a) apakšpunktā minētais numurs,
YY ir 1. punkta b) apakšpunktā minētā kategorija un ZZZZ… ir 1. punkta c) apakšpunktā minētais numurs.

2. pants
Pilnvaroto iestāžu pienākumi
1.
Pilnvarotās iestādes, kas veic atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstīgi Direktīvas 2007/23/EK 9. pantam, uztur
to pirotehnisko izstrādājumu reģistru, kuriem tās ir izsniegušas EK tipa pārbaudes sertifikātus saskaņā ar Direktīvas
2007/23/EK 9. panta a) punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis) vai atbilstības sertifikātus saskaņā
ar Direktīvas 2007/23/EK 9. panta b) punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru (G modulis), vai kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus saskaņā ar Direktīvas 2007/23/EK 9. panta c) punktā minēto atbilstības novēr
tēšanas procedūru (H modulis). Reģistru veido tādā formātā, kā paredzēts šīs direktīvas pielikumā.
Pirotehnisko izstrādājumu reģistrā glabā informāciju vismaz par pielikumā paredzētajiem elementiem. Minēto informā
ciju glabā vismaz 10 gadus no dienas, kurā pilnvarotās iestādes ir izsniegušas pirmajā daļā minētos sertifikātus vai apstip
rinājumus.
Pilnvarotās iestādes reģistru regulāri atjaunina un padara to publiski pieejamu internetā.
2.
Ja paziņojums par atbilstības novērtēšanas iestādi tiek atsaukts, minētā iestāde reģistru nodod citai attiecīgās dalīb
valsts pilnvarotai iestādei vai kompetentai iestādei.

3. pants
Ražotāju un importētāju pienākumi
Pirotehnisko izstrādājumu ražotāji un importētāji:
a) vismaz 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū glabā visu ražoto vai importēto pirotehnisko izstrādā
jumu reģistrācijas numurus kopā ar šo izstrādājumu tirdzniecības nosaukumu, vispārīgo tipu un apakštipu un vajad
zības gadījumā arī ražošanas vietu;
b) nodod uzglabāto informāciju kompetentajai iestādei, ja ražotājs vai importētājs izbeidz darbību;
c) visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm pēc pamatota pieprasījuma sniedz a) punktā
minēto informāciju.
4. pants
Transponēšana
1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vaja
dzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.
Tās piemēro šos noteikumus no 2016. gada 17. oktobra.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
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5. pants
Stāšanās spēkā
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
6. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

17.4.2014.

PIELIKUMS

Reģistra formāts, kas minēts 2. panta 1. punktā

Ražotājs

Izstrādājuma vispārīgais
tips un apakštips, ja
vajadzīgs

Ražošanas posma
atbilstības modulis (1)

Pilnvarotā iestāde, kas veic
ražošanas posma atbilstības
novērtēšanu (1)

LV

Reģistrācijas numurs

Datums, kurā izsniegts EK
tipa pārbaudes sertifikāts
(B modulis), atbilstības
sertifikāts (G modulis) vai
kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas apstiprinājums
(H modulis) un vajadzības
gadījumā derīguma termiņš

Papildu informācija
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(1) Tas vienmēr jānorāda, ja par to ir atbildīga pilnvarotā iestāde, kura veic atbilstības novērtēšanas procedūru, kas minēta Direktīvas 2007/23/EK 9. panta a) punktā (B modulis). Nav jānorāda, ja tiek veiktas atbil
stības novērtēšanas procedūras, kas minētas 9. panta b) un c) punktā (G un H modulis). Informāciju norāda (ja tā ir zināma), ja ir iesaistīta cita pilnvarotā iestāde.
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