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DYREKTYWY
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2014/58/UE
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, system identy
fikowalności wyrobów pirotechnicznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowa
dzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (1), w szczególności jej art. 18 ust. 2 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 2007/23/WE ustanawia zasady bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych na rynku unijnym i prze
widuje ustanowienie systemu identyfikowalności na poziomie Unii.

(2)

W celu zapewnienia identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych powinny one być oznaczone numerem rejes
tracyjnym opartym na jednolitym systemie numeracji. Jednostki notyfikowane powinny prowadzić wykaz
numerów rejestracyjnych, które przypisują przy przeprowadzaniu oceny zgodności. Taki system gwarantowałby
identyfikowalność wyrobów pirotechnicznych i ich producentów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Produ
cenci i importerzy powinni prowadzić wykaz numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych, które wpro
wadzili na rynek, i na żądanie udostępniać te informacje właściwym organom.

(3)

Jednolity system numeracji opiera się na elementach, które są już stosowane zgodnie z istniejącymi zharmonizo
wanymi normami, a zatem będzie stanowić nieznaczne dodatkowe obciążenie dla podmiotów gospodarczych.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy
2007/23/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Numer rejestracyjny
1.

Wyroby pirotechniczne są oznakowane za pomocą numeru rejestracyjnego obejmującego następujące elementy:

a) czterocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która wydała certyfikat badania typu UE zgodnie
z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. a) dyrektywy 2007/23/WE (moduł B), lub certyfikat zgod
ności zgodnie z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. b) dyrektywy 2007/23/WE (moduł G), lub
zatwierdzenie systemu zapewniania jakości zgodnie z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. c)
dyrektywy 2007/23/WE (moduł H);
(1) Dz.U. L 154 z 14.6.2007, s. 1.
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b) klasę wyrobu pirotechnicznego, którego dotyczy certyfikat zgodności, w skróconej formie, wielkimi literami:
— F1, F2, F3 lub F4 dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych odpowiednio klasy 1, 2, 3 i 4,
— T1 lub T2 dla wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego odpowiednio klasy T1 i T2,
— P1 lub P2 dla pozostałych wyrobów pirotechnicznych odpowiednio klasy P1 i P2;
c) numer stosowany przez jednostkę notyfikowaną w odniesieniu do danego wyrobu pirotechnicznego.
2.
Numer rejestracyjny musi mieć następującą strukturę: „XXXX — YY — ZZZZ…”, gdzie XXXX odnosi się do ust. 1
lit. a), YY odnosi się do ust. 1 lit. b), a ZZZZ… odnosi się do ust. 1 lit. c).

Artykuł 2
Obowiązki jednostek notyfikowanych
1.
Jednostki notyfikowane, które przeprowadzają procedurę oceny zgodności zgodnie z art. 9 dyrektywy
2007/23/WE, prowadzą rejestr numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych, dla których wydały certyfikaty
badania typu UE zgodnie z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. a) dyrektywy 2007/23/WE (moduł B),
lub certyfikaty zgodności zgodnie z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. b) dyrektywy 2007/23/WE
(moduł G), lub zatwierdzenia systemu zapewniania jakości zgodnie z procedurą oceny zgodności, o której mowa w art. 9
lit. c) dyrektywy 2007/23/WE (moduł H), w formacie określonym w załączniku do niniejszej dyrektywy.
Rejestr wyrobów pirotechnicznych zawiera co najmniej informacje dotyczące elementów określonych w załączniku.
Informacje te są przechowywane przez co najmniej 10 lat od dnia, w którym jednostki notyfikowane wydały certyfikaty
lub zatwierdzenia, o których mowa w akapicie pierwszym.
Jednostki notyfikowane regularnie aktualizują rejestr i udostępniają go publicznie w internecie.
2.
W przypadku gdy notyfikowanie jednostki oceniającej zgodność zostanie wycofane, jednostka ta przekazuje rejestr
innej jednostce notyfikowanej lub właściwemu organowi danego państwa członkowskiego.

Artykuł 3
Obowiązki producentów i importerów
Producenci i importerzy wyrobów pirotechnicznych:
a) prowadzą rejestr wszystkich numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych przez nich produkowanych lub
importowanych wraz z ich nazwą handlową, ogólnym typem i podtypem, o ile ma to zastosowanie, i miejscem
produkcji przez okres co najmniej 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu;
b) przekazują rejestr właściwym organom, w przypadku gdy producent lub importer kończy działalność;
c) zapewniają właściwym organom i organom nadzoru rynku wszystkich państw członkowskich, w odpowiedzi na ich
uzasadnione wnioski, informacje, o których mowa w lit. a).
Artykuł 4
Transpozycja
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r., przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst
tych przepisów.
Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 17 października 2016 r.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dzie
dzinie objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

17.4.2014

ZAŁĄCZNIK

Rejestr numerów rejestracyjnych, o którym mowa w art. 2 ust. 1

PL

Numer rejestracyjny

Data wydania certyfikatu
badania typu UE
(moduł B), certyfikatu
zgodności (moduł G) lub
zatwierdzenia systemu
zapewniania jakości
(moduł H)
i — w stosownym
przypadku — termin
upływu ważności

Producent

Ogólny typ produktu
i — w stosownym
przypadku — podtyp

Moduł zgodności fazy
produkcji (1)

Jednostka notyfikowana,
która przeprowadza ocenę
zgodności fazy produkcji
(1)

Informacje dodatkowe
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(1) Kolumna zawsze musi być wypełniona, jeżeli jednostka notyfikowana przeprowadza procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 9 lit. a) dyrektywy 2007/23/WE (moduł B). Informacji nie wymaga się
w przypadku procedur oceny zgodności, o których mowa w art. 9 lit. b) i c) (moduły G i H). Informacje podaje się (jeżeli są one znane), w przypadku gdy zaangażowana jest inna jednostka notyfikowana.
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