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DIREKTIV
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/58/EU
av den 16 april 2014
om

inrättande

av

ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG

i

enlighet

med

(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG av den 23 maj 2007 om utsläppande på mark
naden av pyrotekniska artiklar (1), särskilt artikel 18.2 a, och
av följande skäl:
(1)

I direktiv 2007/23/EG föreskrivs regler om pyrotekniska artiklars säkerhet på unionsmarknaden och om inrät
tande av ett spårbarhetssystem på unionsnivå.

(2)

För att garantera pyrotekniska artiklars spårbarhet bör de märkas med ett registreringsnummer som bygger på ett
enhetligt numreringssystem. Anmälda organ bör hålla ett register över de registreringsnummer de tilldelar när de
utför bedömningar av överensstämmelse. Med ett sådant system garanteras det att pyrotekniska artiklar och till
verkare av sådana artiklar kan identifieras i alla länkar av leveranskedjan. Tillverkare och importörer bör föra
register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som tillhandahålls på marknaden och se till att
denna information på begäran görs tillgänglig för de berörda myndigheterna.

(3)

Det enhetliga numreringssystemet bygger på uppgifter som redan är tillämpliga enligt befintliga harmoniserade
standarder, och innebär därför små ytterligare bördor på de ekonomiska aktörerna.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom di
rektiv 2007/23/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Registreringsnummer
1.

Pyrotekniska artiklar ska märkas med ett registreringsnummer som innehåller följande:

a) Det fyrsiffriga identifieringsnumret för det anmälda organ som utfärdat EG-typintyget enligt det förfarande för
bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 a i direktiv 2007/23/EG (modul B), eller intyget om överens
stämmelse enligt det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 b i direktiv 2007/23/EG
(modul G), eller godkännandet enligt kvalitetssystem enligt det förfarande för bedömning av överensstämmelse som
avses i artikel 9 c i direktiv 2007/23/EG (modul H).
(1) EUT L 154, 14.6.2007, s. 1.
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b) Förkortningen i versaler för den kategori av pyroteknisk artikel som intyget om överensstämmelse avser:
— F1, F2, F3 eller F4 för fyrverkerier i kategorierna 1, 2, 3 respektive 4.
— T1 eller T2 för pyrotekniska sceneffekter i kategorierna T1 respektive T2.
— P1 eller P2 för övriga pyrotekniska artiklar i kategorierna P1 respektive P2.
c) Det löpnummer som det anmälda organet använt för den pyrotekniska artikeln.
2.
Registreringsnumret ska ha följande uppbyggnad: ”XXXX – YY – ZZZZ…”, där XXXX avser punkt 1 a, YY avser
punkt 1 b och ZZZZ… avser punkt 1 c.

Artikel 2
De anmälda organens skyldigheter
1.
Anmälda organ som utför förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 9 i direktiv 2007/23/EG
ska föra register över pyrotekniska artiklar för vilka de har utfärdat EG-typintyg enligt det förfarande för bedömning av
överensstämmelse som avses i artikel 9 a i direktiv 2007/23/EG (modul B), eller intyg om överensstämmelse enligt det
förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 b i direktiv 2007/23/EG (modul G), eller godkän
nanden enligt kvalitetssystem enligt det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 c i direktiv
2007/23/EG (modul H) enligt formatet i bilagan till det här direktivet.
Registret över pyrotekniska artiklar ska innehålla minst de uppgifter som anges i bilagan. Uppgifterna ska bevaras i minst
tio år från den dag då de anmälda organen utfärdade de intyg eller godkännanden som avses i första stycket.
De anmälda organen ska regelbundet uppdatera registret och göra det offentligt på internet.
2.
Om anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse dras tillbaka, ska organet överföra registret till ett
annat anmält organ eller till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Artikel 3
Tillverkarnas och importörernas skyldigheter
Tillverkare och importörer av pyrotekniska artiklar ska
a) föra register över alla registreringsnummer för pyrotekniska artiklar som de tillverkat eller importerat, tillsammans
med handelsnamn, allmän typ, undertyp och i förekommande fall tillverkningsställe i minst tio år efter det att artikeln
släppts ut på marknaden,
b) överlämna registret till de behöriga myndigheterna om tillverkaren eller importören upphör med sin verksamhet,
c) på motiverad begäran förse behöriga myndigheter och marknadsövervakningsmyndigheter i alla medlemsstater med
de uppgifter som avses i led a.

Artikel 4
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 17 oktober 2016.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 5
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 6
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

17.4.2014

BILAGA

Registerformat enligt artikel 2.1

Tillverkare

Produkttyp (allmän) och
ev. undertyp

Tillverkningens
överensstämmelse,
modul (1)

Anmält organ som svarar
för bedömning av
tillverkningens
överensstämmelse (1)

SV

Registreringsnummer

Datum för EG-typintyg
(modul B), intyg om
överensstämmelse
(modul G) eller
godkännande enligt
kvalitetssystem (modul H)
och ev. sista
giltighetsdatum

Kompletterande uppgifter
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(1) Måste alltid fyllas i om det sker på ansvar av det anmälda organ som bedömer överensstämmelse enligt artikel 9 a i direktiv 2007/23/EG (modul B). Inte obligatoriskt för bedömning av överensstämmelse
enligt artikel 9 b och c (modulerna G och H). Uppgift ska lämnas (om detta är känt) om ett annat anmält organ berörs.
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