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ĪSS PAMATOJUMS

Šis direktīvas priekšlikums attiecas uz pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū un to 
izmantošanu. No vienas puses, šie izstrādājumi sastāv no uguņošanas ierīcēm un, no otras 
puses, no automobiļu pasažieru ierobežotājsistēmām (pārsvarā gaisa spilveniem un drošības 
jostu spriegotājierīcēm). ES uguņošanas iekārtu tirgus ir novērtēts aptuveni EUR 1,5 miljardu 
apmērā. Automobiļu pasažieru ierobežotājsistēmas ES ik gadu tiek uzstādītas aptuveni 
20 miljonos transportlīdzekļu, kas sastāda apmēram 80 miljonus gaisa spilvenu sistēmas 
apmēram EUR 3,5 miljardu vērtībā un apmēram 90 miljonus drošības jostu spriegotājierīces 
apmēram EUR 2 miljardu vērtībā.

Tiesību akti par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū un izmantošanu (apstiprināšanas 
sistēma, patērētāju ierobežošana, marķēšana utt.) pašlaik visā ES ir noteikti valstu līmenī, 
savstarpēji neatzīstot pārbaužu rezultātus, kā rezultātā notiek tirgus sadrumstalošanās, kas 
rada papildus izmaksas ražotājiem un importētājiem un nelaimes gadījumus, kuru iemesls ir 
nepareiza lietošana un nepareiza darbība.

Šajā priekšlikumā Komisija ierosina aizstāt 25 paralēlās valstu apstiprināšanas procedūras ar 
vienu kopīgu ES direktīvu ar saskaņotām drošības prasībām (kuru pamatā būtu princips 
„vienreiz pārbaudīts, visur apstiprināts”). Ražotājiem un importētājiem būs pienākums pildīt 
šīs prasības, kas savukārt dos tiem tiesības pievienot CE marķējumu un ļaus brīvi piekļūt 
iekšējam tirgum kopumā. Vienlaikus, ņemot vērā dažādu valstu tiesību aktu atšķirību attiecībā 
uz uguņošanas ierīču realizāciju un izmantošanu, priekšlikumā dalībvalstīm paredzēta iespēja 
saglabāt to tiesību aktus saistībā ar attiecīgo uguņošanas ierīču dažādo klašu lietošanas 
vecuma ierobežojumu, realizāciju un izmantošanu.

Kopumā referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Tas ir labs noteikumu atcelšanas un 
tiesību aktu vienkāršošanas piemērs. Pašreizējais tiesiskais pamats ir sarežģīts un tam trūkst 
pārskatāmības, kas uzņēmumiem rada ievērojamu administratīvo slogu un nevajadzīgas 
pārbaudes (līdz pat EUR 25 000 par apstiprinājumu). Cenšoties izveidot vienotu tirgu 
pirotehniskajiem izstrādājumiem, varētu novērst pašreizējos tirdzniecības šķēršļus, vienlaicīgi 
nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Atzinuma sastādītājs izsaka nožēlu, ka patiesi vienotu tirgu neizdosies radīt, jo tiek noteikti 
izņēmumi valstu regulām par uguņošanas ierīču divu galveno klašu izmantošanu un laišanu 
tirgū. Taču, ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju un atšķirīgās valstu situācijas, atzinuma 
sastādītājs uzskata, ka šī iecerētā direktīva ir solis pareizā virzienā. Tomēr varētu veikt dažus 
grozījumus, lai padarītu priekšlikumu praktiski realizējamāku un nodrošinātu tiesisku 
noteiktību.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Šie noteikumi, kas rada šķēršļus 
realizācijai Kopienā, jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, vienlaicīgi nodrošinot 
augstu cilvēku veselības aizsardzības un 
patērētāju drošības līmeni.

(2) Šie noteikumi, kas rada šķēršļus 
realizācijai Kopienā, jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, vienlaicīgi nodrošinot 
augstu cilvēku veselības aizsardzības un 
patērētāju, kā arī profesionālo tiešo lietotāju
drošības līmeni.

Pamatojums

Pirotehniskie izstrādājumi profesionālai izmantošanai (4. klase) veido apmēram pusi no 
kopējā ES pirotehnisko izstrādājumu tirgus un lielāko daļu no ES pirotehnisko izstrādājumu 
ražošanas. Tādēļ profesionālu lietotāju drošība arī ir ārkārtīgi svarīga.

Grozījums Nr. 2
5. apsvērums

(5) Lai nodrošinātu pienācīgi augstu 
aizsardzības līmeni, pirotehniskie 
izstrādājumi jāklasificē atkarībā no to 
izmantošanas veida, mērķa un bīstamības 
pakāpes.

(5) Lai nodrošinātu pienācīgi augstu 
aizsardzības līmeni, pirotehniskie 
izstrādājumi vispirms jāklasificē atkarībā no 
to bīstamības pakāpes, ņemot vērā 
izmantošanas veidu, mērķi vai trokšņa 
līmeni.

Pamatojums

Jāprecizē aspekti, kas nosaka bīstamības līmeni attiecībā uz patērētājiem, jo šī direktīva 
attiecas uz laišanu tirgū, nevis uz pirotehnisko izstrādājumu ražošanu un glabāšanu.

Grozījums Nr. 3
6. apsvērums

(6) Ņemot vērā ar pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu saistīto bīstamību, ir ieteicams 

(6) Ņemot vērā ar pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu saistīto bīstamību, ir ieteicams 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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noteikt vecuma ierobežojumus to pārdošanai 
patērētājiem un izmantošanai un nodrošināt, 
ka šo izstrādājumu etiķetes satur pietiekamu 
un pareizu informāciju par drošu 
izmantošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību 
un drošību, kā arī vidi. Jānosaka, ka pieeja 
atsevišķiem pirotehniskiem izstrādājumiem 
ir tikai licencētiem speciālistiem, kuriem ir 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
pieredze.

noteikt vecuma ierobežojumus to pārdošanai 
patērētājiem un izmantošanai un nodrošināt, 
ka šo izstrādājumu etiķetes satur pietiekamu 
un pareizu informāciju par drošu 
izmantošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību 
un drošību, kā arī vidi. Jānosaka, ka pieeja 
atsevišķiem pirotehniskiem izstrādājumiem 
ir tikai licencētiem speciālistiem, kuriem ir 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
pieredze. Nosakot marķēšanas prasības 
automobiļu pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, jāņem vērā pašreizējā 
prakse un tas, ka automobiļu detaļu 
piegādes nozare pārdod šos ražojumus 
profesionāliem lietotājiem.

Pamatojums

Automobiļu detaļu piegādes nozare pārdod savus izstrādājumus profesionāliem lietotājiem 
(transportlīdzekļu ražotājiem un to pilnvarotām remontdarbnīcām). Saskaņā ar 
Direktīvu 91/155/EEK izstrādājumu partijas piegādā, pievienojot drošības datu lapas, kurās 
ir atrodama Komisijas priekšlikuma 12. pantā prasītā informācija un daudz citu datu. 
Automobiļu detaļu piegādes nozare nesaskata vajadzību šo informāciju atkārtoti izvietot uz 
izstrādājumiem vai uz to iepakojumiem.

Grozījums Nr. 4
7. apsvērums

(7) Pirotehnikas un jo īpaši uguņošanas 
ierīču izmantošana dažādās dalībvalstīs ir 
saistīta ar ievērojami atšķirīgām kultūras 
paražām un tradīcijām. Tas nosaka 
nepieciešamību ļaut dalībvalstīm pieņemt 
valstu pasākumus, lai drošības vai drošuma 
apsvērumu dēļ ierobežotu atsevišķu klašu
uguņošanas ierīču izmantošanu vai 
pārdošanu plašai sabiedrībai.

(7) Pirotehnikas un jo īpaši uguņošanas 
ierīču izmantošana dažādās dalībvalstīs ir 
saistīta ar ievērojami atšķirīgām kultūras 
paražām un tradīcijām. Tas nosaka 
nepieciešamību ļaut dalībvalstīm pieņemt 
īpašus valstu pasākumus, lai drošības vai 
drošuma apsvērumu dēļ ierobežotu atsevišķu 
uguņošanas ierīču izmantošanu vai 
pārdošanu plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 5
10.a apsvērums (jauns)

10.a) Šī direktīva neattiecas uz uguņošanas 
festivāliem un sacensībām, izņemot 
gadījumu, ja tie tiek rīkoti tirdzniecības 
nolūkā.
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Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs tiek rīkoti uguņošanas festivāli, kas ir šo valstu kultūras un tradīciju 
svarīga sastāvdaļa. Tādēļ jābūt skaidrībai, ka šī direktīva neattiecas uz šādiem festivāliem.

Grozījums Nr. 6
11. apsvērums

(11) Lai atvieglotu procesu, kurā apliecina 
atbilstību drošības pamatprasībām, tiek 
izstrādāti saskaņoti standarti attiecībā uz 
šādu izstrādājumu konstruēšanu, ražošanu
un pārbaudīšanu.

(11) Lai atvieglotu procesu, kurā apliecina 
atbilstību drošības pamatprasībām, tiek 
izstrādāti saskaņoti standarti attiecībā uz 
šādu izstrādājumu konstruēšanu un 
pārbaudīšanu.

Pamatojums

Nedz šī direktīva, nedz standarti neattiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar ražošanu.

Grozījums Nr. 7
12. apsvērums

(12) Saskaņotos Eiropas standartus izstrādā, 
pieņem un groza Eiropas Standartizācijas 
komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehniskas 
standartizācijas komiteja (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts 
(ETSI). Šīs organizācijas ir atzītas par 
kompetentām pieņemt saskaņotus standartus, 
ko tās izstrādā saskaņā ar vispārīgajām 
pamatnostādnēm to sadarbībai un sadarbībai 
ar Komisiju un ar procedūru, kas noteikta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 
22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā.

(12) Saskaņotos Eiropas standartus izstrādā, 
pieņem un groza Eiropas Standartizācijas 
komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehniskas 
standartizācijas komiteja (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts 
(ETSI). Šīs organizācijas ir atzītas par 
kompetentām pieņemt saskaņotus standartus, 
ko tās izstrādā saskaņā ar vispārīgajām 
pamatnostādnēm to sadarbībai un sadarbībai 
ar Komisiju un ar procedūru, kas noteikta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 
22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā.

Ņemot vērā to, ka Eiropas automobiļu 
detaļu piegādes nozare aktīvi darbojas visā 
pasaulē, ES standartus ir vēlams balstīt uz 
starptautiskajiem ISO standartiem vai 
saskaņot ar tiem.

Pamatojums

Eiropas automobiļu detaļu piegādes nozare pārdod savus izstrādājumus visā pasaulē. Lai 
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saglabātu konkurētspēju, tā dod priekšroku starptautiskiem ISO standartiem. Tas ir saskaņā 
ar augsta līmeņa grupas CARS 21 ieteikumiem.

Grozījums Nr. 8
14. apsvērums

(14) Lai nodrošinātu pirotehnisko 
izstrādājumu brīvu apriti Kopienā, tiem jābūt 
CE marķējumam, kas norāda uz to atbilstību 
šīs direktīvas nosacījumiem.

(14) Lai pirotehniskos izstrādājumus laistu 
tirgū, tiem jābūt CE marķējumam, kas 
norāda uz to atbilstību šīs direktīvas 
nosacījumiem, lai nodrošinātu pirotehnisko 
izstrādājumu brīvu apriti Kopienā.

Grozījums Nr. 9
15. apsvērums

(15) Attiecībā uz drošību pārvadājot, 
noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu 
pārvadāšanu ir iekļauti starptautiskās 
konvencijās un nolīgumos, tostarp 
Apvienoto Nāciju rekomendācijās par 
bīstamu preču pārvadāšanu.

(15) Šī direktīva nav nekādas ietekmes 
attiecībā uz drošību pārvadājot, noteikumi 
par pirotehnisko izstrādājumu pārvadāšanu ir 
iekļauti starptautiskās konvencijās un 
nolīgumos, tostarp Apvienoto Nāciju 
rekomendācijās par bīstamu preču 
pārvadāšanu.

Pamatojums

Atbilstošus Eiropas Kopienas vai valstu tiesību aktus nepieciešamības gadījumā turpina 
piemērot attiecībā uz ražošanas, glabāšanas un pārvietošanas, ko veic profesionāļi 
automobiļu rūpniecībā, vai pirotehnikas demonstrēšanas drošību.

Grozījums Nr. 10
1. panta 4. punkta 1. ievilkums

- pirotehniskiem izstrādājumiem, ko saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem izmanto bruņotie 
spēki vai policija,

- pirotehniskiem izstrādājumiem, ko saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem nekomerciālā 
nolūkā izmanto bruņotie spēki, policija vai 
ugunsdzēsēju depo,

Pamatojums

Uguņošanas ierīces, ko izmanto apmācībai, un uguņošanas ierīces speciālistu lietošanai ir 
jāatbrīvo no šīs direktīvas prasībām.
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Grozījums Nr. 11
1. panta 4. punkta 3. ievilkums

- pirotehniskiem izstrādājumiem, ko izmanto 
aviācijā,

- pirotehniskiem izstrādājumiem, ko izmanto 
kosmiskās aviācijas rūpniecībā,

Pamatojums

Šis ir precīzāks termins. Loģiskais pamatojums tam, ka aviācija tiek atbrīvota no šīs 
direktīvas normām, (ļoti labs sasniegums attiecībā uz tādiem nelaimes gadījumiem ar 
pirotehniskiem izstrādājumiem, kas saistīti ar ļoti stingru kontroles sistēmu) ir piemērojams 
visai kosmiskās aviācijas rūpniecībai.

Grozījums Nr. 12
1. panta 4. punkta 4. ievilkums

- pirotehniskiem izstrādājumiem, uz kuriem 
attiecas Padomes 1988. gada 3. maija 
Direktīva 88/378/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu 
drošību,

- kapseles, kuras īpaši paredzētas 
rotaļlietām un citiem izstrādājumiem, uz 
kuriem attiecas Padomes 1988. gada 3. maija 
Direktīva 88/378/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu 
drošību,

Pamatojums

Pašreizējā redakcijā šī direktīva būtu piemērojama pistoniem, kas paredzēti izmantošanai 
rotaļlietās, uz kurām jau attiecas direktīva par rotaļlietu drošību.

Grozījums Nr. 13
1. panta 4. punkta 6. ievilkums

- munīciju, ar to saprotot šāviņus un 
izmetošos lādiņus, ko izmanto kājnieku 
ieročos, artilērijā un citos ieročos.

- munīciju, ar to saprotot šāviņus un 
izmetošos lādiņus, ko izmanto 
pārnēsājamos šaujamieročos, artilērijā un 
citos ieročos.

Pamatojums

Precizējums. Starptautiskā līmenī termins „pārnēsājamie šaujamieroči” ir izplatītāks.

Grozījums Nr. 14
1. panta 4. punkta 6. a ievilkums (jauns)
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- pirotehnisku izstrādājumu glabāšana un 
transportēšana.

Pamatojums

Lai izvairītos no dubultiem tiesību aktiem, jābūt skaidrībai par to, ka pirotehnisko 
izstrādājumu transportēšana ir atbrīvota no šīs direktīvas prasību izpildes, jo uz to 
pietiekamā mērā attiecas starptautiskās konvencijas un nolīgumi, ieskaitot Apvieno Nāciju 
Organizācijas rekomendācijas par bīstamu preču transportēšanu.

Grozījums Nr. 15
2. panta 1. punkts

1. „Pirotehniskais izstrādājums” ir jebkurš 
izstrādājums, kas satur vielas vai vielu 
maisījumus, kas paredzēti karstuma, 
gaismas, skaņas, gāzes vai dūmu, vai šādu 
efektu kombinācijas radīšanai ar 
pašpietiekamu eksotermisku, ķīmisku 
reakciju izmantošanai izklaides un citiem 
nolūkiem.

1. „Pirotehniskais izstrādājums” ir jebkura
ierīce vai artefakts, kas satur vielas, kuras ir 
paredzētas karstuma, gaismas, skaņas, gāzes 
vai dūmu, vai šādu efektu kombinācijas 
radīšanai ar pašpietiekamu eksotermisku, 
ķīmisku reakciju izmantošanai izklaides un 
citiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 16
2. panta 2. punkts

2. „Laišana tirgū” ir konkrēta gala 
izmantošanai paredzēta ražojuma
pirmreizējā piedāvāšana Kopienas tirgū ar 
mērķi to izplatīt un/vai lietot vai nu par 
atlīdzību, vai bez maksas.

2. „Laišana tirgū” ir konkrēta pirotehniska 
izstrādājuma pirmreizējā piedāvāšana 
trešām pusēm Kopienas tirgū ar mērķi to 
izplatīt un/vai lietot vai nu par atlīdzību, vai 
bez maksas.

Pamatojums

Termini „paredzēts gala izmantošanai” ir neskaidri automobiļu pirotehnisko izstrādājumu 
gadījumā. Pašlaik tos laiž tirgū uzstādīšanai citās transportlīdzekļu sistēmās (gaisa spilvenu 
moduļi, sēdekļi u.c.) un pēc tam „gala izmantošanai” transportlīdzekļos, lai aizsargātu 
transportlīdzekļu pasažierus. Šo sistēmu, tostarp arī pirotehnisko izstrādājumu, veiktspēju 
pārbauda saskaņā ar tipa apstiprinājuma direktīvu par aizsardzību pret frontālo sadursmi, 
sānisku sadursmi u.tml.

Grozījums Nr. 17
2. panta 3. punkts

3. „Uguņošanas ierīce” ir izklaidei paredzēts 3. „Uguņošanas ierīce” ir izklaidei, 



PE 370.230v02-00 10/21 AD\617633LV.doc

LV

pirotehniskais izstrādājums. izmantošanai brīvā laikā, reklamēšanai, 
skatuves un kinematogrāfiskiem 
specefektiem paredzēts pirotehniskais 
izstrādājums saskaņā ar atbilstīgām 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ieteikumiem un Komisijas 
Direktīvu Nr. 2004/57/EK1.
-------------
1 OV L 127, 29.04.2004, 73. lpp.

Grozījums Nr. 18
2. panta 4. punkts

4. „Automobiļu pirotehniskais izstrādājums” 
ir izstrādājums, kas satur pirotehniskas 
vielas, ko izmanto, lai aktivizētu drošības 
ierīces vai citas ierīces mehāniskajos
transportlīdzekļos.

4. „transportlīdzekļu pirotehniskais 
izstrādājums” ir automobiļa drošības ierīces 
komponenti, kas satur pirotehniskas vielas 
un ko izmanto, lai aktivizētu drošības ierīces 
vai citas ierīces transportlīdzekļos.

Pamatojums

Teksta precizējums un „mehāniskajos” svītrojums, jo šādus izstrādājumus var izmantot ne 
tikai mehāniskajos transportlīdzekļos, bet arī citos transportlīdzekļos.

Grozījums Nr. 19
2. panta 8. punkts

8. „Persona ar speciālām zināšanām” ir 
persona, kuru dalībvalstis ir pilnvarojušas 
savā teritorijā turēt un/vai izmantot 4. klases 
uguņošanas ierīces un/vai 2. klases citus 
pirotehniskos izstrādājumus atbilstoši 
3. pantam.

8. „Persona ar speciālām zināšanām” ir 
persona, kuru dalībvalstis ir pilnvarojušas 
savā teritorijā rīkoties ar ierīcēm un/vai 
izmantot 4. klases uguņošanas ierīces un/vai 
2. klases citus pirotehniskos izstrādājumus 
atbilstoši 3. pantam.

Pamatojums

Personai nav jābūt „personai ar speciālām zināšanām”, lai izmantotu 3. klases 
izstrādājumus, tai skaitā izstādēs.  Tomēr ir vajadzīga „persona ar speciālām zināšanām”, lai 
rīkotu skatuves efektus, izmantojot citus 2. klases pirotehniskos izstrādājumus attiecībā gan uz 
pārvietošanu, gan izmantošanu.

Grozījums Nr. 20
3. panta 1. punkta 1. daļa
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1. Pirotehniskos izstrādājumus, kas ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, ražotājs 
klasificē atbilstoši to izmantošanas veidam 
vai to nolūkam un bīstamības līmenim. 
Pilnvarotās iestādes apstiprina klasifikāciju 
atbilstoši atbilstības novērtēšanas 
procedūrām saskaņā ar 9. pantu.

1. Pirotehniskos izstrādājumus, kas ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, ražotājs vai 
ievedējs klasificē atbilstoši to bīstamības 
līmenim, tostarp trokšņu līmenim, ņemot 
vērā to izmantošanas veidu vai nolūku. 
Pilnvarotās iestādes apstiprina klasifikāciju 
atbilstoši atbilstības novērtēšanas 
procedūrām saskaņā ar 9. pantu.

Pamatojums

Ir jāizskaidro, ka bīstamība ir saistīta ar izmantošanu. Skatīt 6. apsvērumu.

Grozījums Nr. 21
3. panta 1. punkta 2. daļas a) apakšpunkts

1. klase: ļoti zemas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai 
norobežotās telpās, tostarp uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai 
dzīvojamo ēku iekšpusē;

1. klase: ļoti zemas bīstamības un skaņas 
ietekmes uguņošanas ierīces, kas paredzētas 
izmantošanai patērētājiem mazās,
norobežotās telpās, tostarp tās, kas 
paredzētas izmantošanai dzīvojamo vai 
sabiedrisko ēku iekšpusē, tostarp skatītāju 
priekšā;

2. klase: zemas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus 
telpām norobežotās teritorijās;

2. klase: zemas bīstamības un zemas skaņas 
ietekmes uguņošanas ierīces, kas paredzētas 
izmantošanai patērētājiem ārpus telpām 
lielās norobežotās teritorijās, tostarp 
skatītāju priekšā;

3. klase: vidējas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus 
telpām lielās, atklātās teritorijās;

3. klase: vidējas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai 
patērētājiem ārpus telpām lielās, atklātās 
teritorijās, kā arī tehniskiem mērķiem 
signalizēšanā, lauksaimniecībā vai 
līdzīgiem mērķiem;

3.a) klase: vidējas vai augstas bīstamības 
pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti 
izmantošanai personām ar speciālām 
zināšanām tikai telpās* tuvu esošu 
skatītāju priekšā.

4. klase: augstas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai tikai 
personām ar speciālām zināšanām, vispārēji 
pazīstamas kā „uguņošanas ierīces 
profesionālai izmantošanai”.

4. klase: augstas bīstamības uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai tikai 
personām ar speciālām zināšanām, vispārēji 
pazīstamas kā „uguņošanas ierīces 
profesionālai izmantošanai”.
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(Ja šo grozījumu pieņems, atsauces uz šīm 
kategorijām būs jāgroza visā tekstā)

Pamatojums

Jārēķinās ar skatuves pirotehniku.

Grozījums Nr. 22
3. panta 1. punkta 2. daļas b) apakšpunkta nosaukums

b. Citi pirotehniskie izstrādājumi b. Pirotehniskie izstrādājumi 
transportlīdzekļiem un citiem mērķiem

Grozījums Nr. 23
4. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) iesniedz ražojuma pilnvarotajai iestādei, 
kas veic atbilstības novērtēšanas procedūru 
saskaņā ar 9. pantu,

(a) iesniedz ražojuma informāciju un 
pazīmju aprakstu pilnvarotajai iestādei, kas 
veic atbilstības novērtēšanas procedūru 
saskaņā ar 9. pantu,

Grozījums Nr. 24
5. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pirotehniskos 
izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū tikai tad, ja tie atbilst šīs 
direktīvas prasībām, tiem ir EK marķējums 
un tie atbilst atbilstības novērtēšanas 
prasībām.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pirotehniskos 
izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū un pieļauj to brīvu apriti 
Kopienas iekšējā tirgū tikai tad, ja tie atbilst 
šīs direktīvas prasībām, tiem ir EK 
marķējums un tie atbilst atbilstības 
novērtēšanas prasībām.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pirotehniskie 
izstrādājumi netiek nepamatoti marķēti ar 
CE marķējumu.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šās 
direktīvas darbības jomā ietilpstošie 
pirotehniskie izstrādājumi netiek nepamatoti 
marķēti ar CE marķējumu.

Grozījums Nr. 25
6. panta 1. punkts
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1. Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo vai 
nekavē tādu pirotehnisko izstrādājumu 
laišanu tirgū, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma un kas atbilst šīs 
direktīvas prasībām.

1. Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo vai 
nekavē tādu pirotehnisko izstrādājumu 
laišanu tirgū un brīvu apriti, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma un kas 
atbilst šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr. 26
6. panta 2. punkts

2. Šīs direktīvas nosacījumi neizslēdz 
dalībvalsts pasākumus sabiedrības drošības 
vai drošuma interesēs ierobežot 2. un 
3. klases uguņošanas ierīču izmantošanu 
un/vai pārdošanu plašai sabiedrībai.

2. Šīs direktīvas nosacījumi neizslēdz 
dalībvalsts pasākumus sabiedrības drošības 
vai drošuma interesēs ierobežot 2. un 
3. klases uguņošanas ierīču izmantošanu 
un/vai pārdošanu patērētājiem.

Grozījums Nr. 27
6. panta 3. punkts

3.  Gadatirgos, komercizstādēs un
demonstrācijās realizācijas nolūkos 
dalībvalstis nekavē tādu pirotehnisko 
izstrādājumu demonstrēšanu, kas neatbilst
šīs direktīvas nosacījumiem, ar noteikumu, 
ka skaidri saskatāma zīme norāda uz to 
neatbilstību un nepieejamību pārdošanā, 
kamēr Kopienā reģistrēts ražotājs vai tā 
pilnvarots pārstāvis nenodrošina šādu 
atbilstību. Šādu pasākumu laikā tiek veikti 
nepieciešamie drošības pasākumi saskaņā ar 
jebkādām attiecīgās dalībvalsts kompetentās 
iestādes noteiktajām prasībām, lai garantētu 
personu drošību.

3. Gadatirgos, komercizstādēs,
demonstrācijās realizācijas nolūkos, izstādēs 
un skatēs dalībvalstis nekavē tādu 
pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu, ar 
kuriem rīkojas tikai speciālisti, lai arī 
neatbilstīgi šīs direktīvas nosacījumiem, ar 
noteikumu, ka skaidri saskatāma zīme 
norāda uz to neatbilstību un nepieejamību 
pārdošanā, kamēr Kopienā reģistrēts 
ražotājs, ievedējs vai tā pilnvarots pārstāvis 
nenodrošina šādu atbilstību. Šādu pasākumu 
laikā tiek veikti nepieciešamie drošības 
pasākumi saskaņā ar jebkādām attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktajām 
prasībām, lai garantētu personu drošību.

Grozījums Nr. 28
6. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nekavē tādu automobiļu
pirotehnisko izstrādājumu brīvu apriti un 
izmantošanu, kas ražoti izpētes, attīstības un 
pārbaudes nolūkos un kas neatbilst šīs 
direktīvas nosacījumiem, ar noteikumu, ka 
skaidri saskatāma zīme norāda to 

4. Dalībvalstis nekavē tādu pirotehnisko 
izstrādājumu brīvu apriti un izmantošanu, 
kas ražoti izpētes, attīstības un pārbaudes 
nolūkos un kas neatbilst šīs direktīvas 
nosacījumiem, ar noteikumu, ka skaidri 
saskatāma zīme norāda to neatbilstību un 
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neatbilstību un nepieejamību pārdošanā. nepieejamību pārdošanā.

Pamatojums

Jāveicina pētniecība un attīstība ne tikai attiecībā uz automobiļu pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, bet visiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 29
7. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis drīkst paaugstināt vecuma 
ierobežojumus saskaņā ar 1. punktu, ja to 
attaisno sabiedrības drošības vai drošuma 
apsvērumi. Dalībvalstis drīkst arī pazemināt 
vecuma ierobežojumus personām, kas ir 
profesionāli apmācītas vai veic šādas 
apmācības.

2. Dalībvalstis drīkst paaugstināt vecuma 
ierobežojumus saskaņā ar 1. punktu, ja to 
attaisno sabiedrības drošības vai drošuma 
apsvērumi. Dalībvalstis drīkst arī pazemināt 
vecuma ierobežojumus personām, kas ir 
profesionāli apmācītas vai veic šādas 
apmācības.

Grozījums Nr. 30
7. panta 3. punkts

3. Ražotāji un izplatītāji nepārdod vai nedara 
citādi pieejamus šādus pirotehniskos 
izstrādājumus, izņemot tikai personām ar 
speciālām zināšanām:

3. Ražotāji un izplatītāji nepārdod vai nedara 
citādi pieejamus šādus pirotehniskos 
izstrādājumus, izņemot tikai personām ar 
speciālām zināšanām:

(a) uguņošanas ierīces, kas atbilst 4. klasei, a) uguņošanas ierīces, kas atbilst 4. klasei 
un 3.a) klasei,

(b) citus pirotehniskos izstrādājumus, kas 
atbilst 2. klasei.

b) 2. klases pirotehniskos izstrādājumus 
transportlīdzekļiem un citiem mērķiem.

Grozījums Nr. 31
8. panta 1. punkts

1. Komisija drīkst saskaņā ar Direktīvā 
98/34/EK noteiktajām procedūrām lūgt 
Eiropas standartizācijas iestādes izstrādāt vai 
pārskatīt Eiropas standartus šīs direktīvas 
atbalstam.

1. Komisija drīkst saskaņā ar Direktīvā 
98/34/EK noteiktajām procedūrām lūgt 
Eiropas standartizācijas iestādes izstrādāt vai 
pārskatīt Eiropas standartus šīs direktīvas 
atbalstam, vai arī skubināt attiecīgās 
starptautiskās iestādes izstrādāt vai 
pārskatīt starptautiskos standartus.
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Pamatojums

Eiropas automobiļu detaļu piegādes nozare pārdod savus izstrādājumus visā pasaulē. Lai 
saglabātu konkurētspēju, tā dod priekšroku starptautiskiem ISO standartiem. Tas ir saskaņā 
ar augsta līmeņa grupas CARS 21 ieteikumiem.

Grozījums Nr. 32
8. panta 3. punkta 1. daļa

Dalībvalstis atzīst, ka pirotehniskie 
izstrādājumi, uz ko attiecas šīs direktīvas 
darbības joma un kas atbilst attiecīgajiem 
saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces ir 
publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, atbilst drošības pamatprasībām, 
kuras minētas 4. panta 1. punktā.

Dalībvalstis atzīst un pieņem saskaņotos 
standartus, kas ir publicēti Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis 
atzīst, ka pirotehniskie izstrādājumi, uz ko 
attiecas šīs direktīvas darbības joma un kas 
atbilst attiecīgajiem saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces ir publicētas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
atbilst drošības pamatprasībām, kuras 
minētas 4. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 33
8. panta 4. punkts

4. Gadījumā, ja dalībvalsts vai Komisija 
uzskata, ka šajā pantā minētie saskaņotie 
standarti pilnībā neatbilst 4. panta 1. punktā 
minētajām drošības pamatprasībām, 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts iesniedz šo 
jautājumu saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
izveidotajai pastāvīgajai komitejai, minot 
iemeslus. Komiteja bez kavēšanās sniedz 
savu atzinumu. Ņemot vērā komitejas 
atzinumu, Komisija informē dalībvalstis par 
pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
saskaņotajiem standartiem un 2. punktā 
minēto publicēšanu.

4. Gadījumā, ja dalībvalsts vai Komisija 
uzskata, ka šajā pantā minētie saskaņotie 
standarti pilnībā neatbilst 4. panta 1. punktā 
minētajām drošības pamatprasībām, 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts iesniedz šo 
jautājumu saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
izveidotajai pastāvīgajai komitejai, minot 
iemeslus. Komiteja bez kavēšanās sniedz 
savu atzinumu, jebkurā gadījumā 3 mēnešu 
laikā pēc tam, kad konkrētais jautājums ir 
iesniegts izveidotajai pastāvīgajai komitejai, 
ja tas ir izpildāms. Ņemot vērā komitejas 
atzinumu, Komisija informē dalībvalstis par 
pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
saskaņotajiem standartiem un 2. punktā 
minēto publicēšanu.

Pamatojums

Situācija, kurā tiek apšaubīti publicētie standarti, rada nestabilitāti rūpniecības nozarē, kurai 
vajadzīga noteiktība, lai varētu nodrošināt atbilstošu darbu.
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Grozījums Nr. 34
11. panta 1. punkta 1. daļa

1. Pēc atbilstības novērtēšanas veiksmīgas 
pabeigšanas saskaņā ar 9. pantu, ražotāji 
pievieno CE marķējumu tā, lai tas būtu 
skaidri saskatāms, viegli izlasāms un 
neizdzēšams uz pašiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem vai, ja tas nav iespējams, uz 
tiem piestiprinātas identifikācijas plāksnītes, 
vai, visbeidzot, ja nevar izmantot pirmās 
divas metodes – uz iepakojuma. 
Identifikācijas plāksnītei jābūt izstrādātai tā, 
lai padarītu neiespējamu tās atkārtotu 
izmantošanu.

1. Pēc atbilstības novērtēšanas veiksmīgas 
pabeigšanas saskaņā ar 9. pantu, ražotāji 
pievieno CE marķējumu tā, lai tas būtu 
skaidri saskatāms, viegli izlasāms un 
neizdzēšams uz pašiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem vai, ja tas nav iespējams, uz 
tiem piestiprinātas identifikācijas plāksnītes, 
vai, visbeidzot, ja nevar izmantot pirmās 
divas metodes – uz konteinera vai 
iepakojuma. Identifikācijas plāksnītei jābūt 
izstrādātai tā, lai padarītu neiespējamu tās 
atkārtotu izmantošanu.

Grozījums Nr. 35
12. panta virsraksts

Marķēšana Izstrādājumu, kas nav automobiļu 
pirotehniskie izstrādājumi, marķēšana

Pamatojums

Automobiļu detaļu piegādes nozare pārdod savus izstrādājumus profesionāliem lietotājiem 
(transportlīdzekļu ražotājiem un to pilnvarotām remontdarbnīcām). Tādēļ tiem jāpiemēro 
atšķirīgi marķēšanas noteikumi kā citiem pirotehnikas izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 36
12. panta 2. punkts

2. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
norāda vismaz ražotāja vai tā pilnvarotā 
pārstāvja nosaukumu, izstrādājuma 
nosaukumu un tipu, minimālos vecuma 
ierobežojumus izmantošanai atbilstoši 
7. panta 1. un 2. punktam, attiecīgo klasi, 
lietošanas instrukcijas un nepieciešamības 
gadījumā drošības attālumu. Marķējumā arī 
izdara atsauci uz tās vielas vai vielu 
maisījuma klasi/dalījumu (1.1.-1.6.), ko 
satur izstrādājums saskaņā ar ANO/ADR 
klasifikācijas shēmu, vai sniedz 

2. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
norāda vismaz ražotāja, ievedēja vai 
pilnvarotā pārstāvja nosaukumu, 
izstrādājuma nosaukumu un tipu, attiecīgo 
klasi, lietošanas instrukcijas un 
nepieciešamības gadījumā drošības 
attālumu, kuru jāievēro skatītājiem. 
Marķējumā arī sniedz informāciju par 
bīstamību (masveida eksplozijas bīstamību, 
pirotehnisko izstrādājumu atlikumu 
iedarbību, sprāgstot pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, triecienvilni, ugunsgrēka 
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salīdzināmu informāciju par bīstamību 
(masveida eksplozijas bīstamību, 
pirotehnisko izstrādājumu atlikumu 
iedarbību, sprāgstot pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, triecienvilni, ugunsgrēka 
bīstamību).

bīstamību, trokšņu bīstamību) un tās 
pilnvarotās iestādes numuru, kas ir 
atbildīga par pirotehnisko izstrādājumu 
atbilstības novērtēšanu.

Grozījums Nr. 37
12. panta 5. punkts

5. Šā panta 1. līdz 4. punkta prasības 
neattiecas uz 4. klases uguņošanas ierīcēm 
un 2. klases citiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem, ko publiski eksponē
ražotājs.

5. Šā panta 1. līdz 4. punkta prasības 
neattiecas uz 4. klases uguņošanas ierīcēm, 
kuras nav laistas tirgū un ko pats ražotājs 
izmanto vai publiski eksponē.

Grozījums Nr. 38
12.a pants (jauns)

12.a pants
Automobiļu pirotehnisko izstrādājumu 

marķēšana
1. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
norāda vismaz ražotāja vai tā pilnvarotā 
pārstāvja nosaukumu, izstrādājuma 
nosaukumu un tipu.
2. Ja uz pirotehniskā izstrādājuma nav 
pietiekami daudz vietas, lai etiķete atbilstu 
1. un 3. punkta prasībām, šo informāciju 
sniedz uz iepakojuma.

Pamatojums

Automobiļu detaļu piegādes nozare pārdod savus izstrādājumus profesionāliem lietotājiem 
(transportlīdzekļu ražotājiem un to pilnvarotām remontdarbnīcām). Saskaņā ar 
Direktīvu 91/155/EEK izstrādājumu partijas piegādā, pievienojot drošības datu lapas, kurās 
ir atrodama Komisijas priekšlikuma 12. pantā prasītā informācija un citi dati. Tādēļ šī 
informācija nav atkārtoti jāizvieto uz izstrādājumiem vai uz to iepakojumiem.

Grozījums Nr. 39
13. panta 1. punkts
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1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pirotehniskos 
izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir pareizi 
uzglabāti un izmantoti paredzētajam 
nolūkam un neapdraud cilvēku veselību un 
drošību.

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pirotehniskos 
izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir pareizi 
uzglabāti atbilstīgi paredzētajam nolūkam un 
neapdraud cilvēku veselību un drošību.

Grozījums Nr. 40
20. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis vēlākais līdz […] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos aktus, 
kas nepieciešami, lai atbilstu šai direktīvai. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto 
aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

1. Dalībvalstis informē Komisiju par 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu ieceltajām 
iestādēm un vēlākais līdz […] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos aktus, 
kas nepieciešami, lai atbilstu šai direktīvai.
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto 
aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Pamatojums

Ir jānosaka laika ierobežojums, kurā dalībvalstīm jānozīmē pilnvarotā iestāde. Pretējā 
gadījumā ražotāji nevarēs pilnībā izpildīt šīs direktīva prasības un tādējādi laist tirgū savus 
izstrādājumus.

Grozījums Nr. 41
I pielikuma 1 punkts

(1) Katram pirotehniskajam izstrādājumam 
jābūt efektivitātes rādītājiem, kurus ražotājs 
norādījis kompetentajai iestādei, lai 
nodrošinātu maksimālu drošumu un 
ticamību.

(1) Katram pirotehniskajam izstrādājumam 
jābūt efektivitātes rādītājiem, kurus ražotājs, 
ievedējs vai pilnvarotais pārstāvis norādījis 
kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu 
maksimālu drošumu un ticamību.

Grozījums Nr. 42
I pielikuma b) punkts

b) Pirotehniskā izstrādājuma fiziskā un 
ķīmiskā stabilitāte visos normālos, 
paredzamos vides apstākļos.

b) Pirotehniskā izstrādājuma fiziskā un 
ķīmiskā stabilitāte un pretestība visos 
normālos, paredzamos vides apstākļos.
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Grozījums Nr. 43
I pielikuma c) punkts

c) Jutīgums pret normālu, paredzamu 
pārvietošanu un pārvadāšanu.

c) Jutīgums pret normālu, paredzamu 
pārvietošanu un pārvadāšanu. k) 
Pārvadāšanas un normālas apiešanās 
laikā, ja vien ražotāja instrukcijās nav 
noteikts citādi, pirotehniskiem 
izstrādājumiem jābūt pirotehniskajam 
sastāvam.

Grozījums Nr. 44
I pielikuma k) punkts

k) Pārvadāšanas un normālas apiešanās 
laikā, ja vien ražotāja instrukcijās nav 
noteikts citādi, pirotehniskiem 
izstrādājumiem jābūt pirotehniskajam 
sastāvam.

Svītrots

Grozījums Nr. 45
I pielikuma A nodaļas a) punkts

a) Ražotājam jāiedala uguņošanas ierīces 
dažādās klasēs saskaņā ar 3. pantu pēc to 
neto sprāgstvielu satura, drošības 
attālumiem, skaņas līmeņa vai līdzīgām 
īpašībām. Klasei jābūt skaidri norādītai uz 
etiķetes.

a) Ražotājam jāiedala uguņošanas ierīces 
dažādās klasēs saskaņā ar 3. pantu pēc to 
izmantojuma veida, nolūka, bīstamības 
līmeņa, neto sprāgstvielu satura, drošības 
attālumiem, skaņas līmeņa vai līdzīgām 
īpašībām. Klasei jābūt skaidri norādītai uz 
etiķetes.

Grozījums Nr. 46
I pielikuma A nodaļas c) punkts

c) Aizdedzināšanas metodei jābūt skaidri 
saskatāmai vai norādītai uz etiķetes vai 
instrukcijās.

c) vajadzības gadījumā aizdedzināšanas 
metodei jābūt skaidri saskatāmai vai 
norādītai uz etiķetes vai instrukcijās.

Grozījums Nr. 47
I pielikuma C nodaļas c) punkts
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c) Elektriskajiem degļiem jābūt aizsargātiem 
pret elektromagnētisko lauku ietekmi 
normālos, paredzamos glabāšanas un 
izmantošanas apstākļos.

c) Vajadzības gadījumā elektriskajiem
degļiem jābūt aizsargātiem pret 
elektromagnētisko lauku ietekmi normālos, 
paredzamos glabāšanas un izmantošanas 
apstākļos.

Grozījums Nr. 48
I pielikuma C nodaļas e) punkts

e) Degļa degšanas laika parametri 
jāpievieno izstrādājumam.

Svītrots
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