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GROZĪJUMI Nr. 41–87

Ziņojuma projekts (PE 371.984v02-00)
Joel Hasse Ferreira
Priekšlikums Eropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pirotehnisko izstrādājumu laišanu 
tirgū

Direktīvas priekšlikums (KOM(2005)0457 – C6-312/2005 – 2005/0194(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 41
1. apsvērums

1) Dalībvalstīs spēkā esošie normatīvie un 
administratīvie akti par pirotehnisko 
izstrādājumu laišanu tirgū un izmantošanu
ir atšķirīgi, jo īpaši attiecībā uz tādiem 
aspektiem kā drošība un efektivitātes 
rādītāji.

1) Dalībvalstīs spēkā esošie normatīvie un 
administratīvie akti par pirotehnisko 
priekšmetu laišanu tirgū ir atšķirīgi, jo īpaši 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā drošība un 
efektivitātes rādītāji.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums jāievēro attiecībā uz visu direktīvas tekstu. Vārds „izstrādājums” attiecas gan 
uz vielām, gan uz priekšmetiem. Šo direktīvu piemēro tikai uz priekšmetiem, jo pirotehniskās 
vielas regulē Direktīva 93/15/EEK. Tātad vārda „article” pareizais tulkojums ir priekšmets.
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Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 42
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 jāklasificē atkarībā no to 
izmantošanas veida, mērķa un bīstamības 
pakāpes, tostarp radītā trokšņa pakāpes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 43
5.b apsvērums (jauns)

5.b Ņemot vērā dalībvalstu reliģiskos 
svētkus, kā arī kultūru un tradīcijas, 
ražotājiem, kuriem vienlaikus ir arī 
lietošanas atļaujas, uguņošanas ierīces 
iespējams ražot un pielietot pašu 
vajadzībām attiecīgajā valstī.

Pamatojums

Maltā pārdošanas nolūkos izgatavo uguņošanas ierīces reliģiskiem svētkiem. Ražotāji 
uztraucas, ka atbilstības novērtēšanas procedūra būs dārga un tāpēc ilgstoša ražošana nebūs 
iespējama. Vienīgi tas ražotājs, kurš uguņošanas ierīces drīkst pielietot, var saņemt atļauju 
tās arī ražot. Taču citos gadījumos jāievēro Eiropas saskaņotās pārbaudes procedūras.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 44
6. apsvērums

6) Ņemot vērā ar pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu saistīto bīstamību, ir ieteicams 
noteikt vecuma ierobežojumus to pārdošanai 
patērētājiem un izmantošanai, kā arī 
nodrošināt, ka šo izstrādājumu etiķetes satur 
pietiekamu un pareizu informāciju par drošu 

6) Ņemot vērā ar pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu saistīto bīstamību, ir ieteicams 
noteikt vecuma ierobežojumus to pārdošanai 
patērētājiem un izmantošanai, kā arī 
nodrošināt, ka šo izstrādājumu etiķetes satur 
pietiekamu un pareizu informāciju par drošu 
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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.

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. Izstrādājot atbilstīgas prasības 
marķējumā attiecībā uz transportlīdzekļu 
pirotehniskiem priekšmetiem, jāņem vērā 
pašreizējā pieredze, kā arī tas, ka 
automobiļu detaļu piegādātāji šos 
priekšmetus pārdod galvenokārt ar 
ražošanu saistītiem lietotājiem.

Or. de

Pamatojums

Transportlīdzekļu detaļu piegādes nozarē pirotehniskos priekšmetus pārdod ar ražošanu 
saistītiem lietotājiem (transportlīdzekļu ražotājiem un to pilnvarotām darbnīcām). Saskaņā ar 
Direktīvu 91/155/EEK, tos piegādājot, klāt jāpievieno drošības datu instrukcijas, kas satur 
Komisijas priekšlikuma 12. pantā pieprasīto informāciju un citus nepieciešamos datus. Tāpēc 
šie dati nav atkārtoti jāmin uz priekšmeta vai tā iepakojuma.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 45
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. Attiecībā uz 
transportlīdzekļu pirotehniskiem 
priekšmetiem jāņem vērā Eiropas 
transportlīdzekļu detaļu piegādes nozares 
globālā orientācija, ievērojot atbilstīgos 
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starptautiskos ISO standartus.

Or. de

Pamatojums

Eiropas transportlīdzekļu detaļu piegādes nozares izstrādājumus pārdod visā pasaulē. 
Starptautiskās ISO normas jāievēro tāpēc, lai radītu konkurences iespējas. Pārbaudes, ko 
veic saskaņā ar starptautiskiem piegādes nosacījumiem starp transportlīdzekļu detaļu 
piegādātājiem, netiek atkārtotas. Šādu praksi iesaka izmantot arī augstākā līmeņa grupa 
CARS 21. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 46
13.a apsvērums (jauns)

13.a Pirotehnisko priekšmetu grupas, kas ir 
vienādas attiecībā uz ražošanas veidu, 
funkciju vai darbību, bet, piemēram, 
atšķirīgas krāsas ziņā, pilnvarotās iestādes 
vērtē kā izstrādājumu radnieciskās grupas, 
ja attiecīgie priekšmeti ir pietiekami līdzīgi.

Or. de

Pamatojums

Uguņošanas ierīču ražotāju un importētāju izdevumus var samazināt, ja pirotehnisko 
priekšmetus iedala radnieciskās grupās. Šādi var mazināt birokrātiju un atvieglot procesu. 
Turklāt šī noteikuma priekšrocība ir tā, ka visi ražotāji mēģinās izmantot šo izdevību, lai 
pieteiktu radnieciskās grupas pilnvarotajās iestādēs un tādējādi samazinātu izdevumus.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 47
1. panta 4. punkta 2. ievilkums

– izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
Padomes 1996. gada 20. decembra 
Direktīva 96/98/EK par kuģu aprīkojumu1.

svītrots

1 OV L 46, 17.02.1997., 25. lpp.

Or. de
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Pamatojums

Pirotehnisko priekšmetu drošības pamatprasības attiecībā uz kuģu aprīkojumu un aviāciju 
nav noteiktas nevienā citā direktīvā un regulā. Ir tikai Solas Konvencija, kas ir ANO 
Konvencija par kuģu drošību. Tas nozīmē, ka Eiropā nav nosacījumu attiecībā uz bīstamību 
un tādējādi nav atbilstīgas klasifikācijas. Tātad nav skaidrs, vai nepieciešama persona ar 
speciālām zināšanām, lai pielietotu pirotehniskos priekšmetus. Šīs drošības nepilnības dēļ 
dalībvalstis ir spiestas pieņemt savus nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 48
1. panta 4. punkta 3. ievilkums

– pirotehniskiem izstrādājumiem, ko 
izmanto aviācijā,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma iesniedzējas pamatojumu attiecībā uz 1. panta 4. punkta 2. ievilkumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 49
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 rokas 
šaujamieročos, artilērijā un citos ieročos.

Or. de

Pamatojums

Starptautiskās konvencijās jēdzienu „kājnieku ieroči” definē dažādi. Lai labāk saprastu 
atšķirības, jālieto jēdziens „rokas šaujamieroči”.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 50
2. panta 1. punkts
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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 priekšmets” ir priekšmets, 
kas satur eksplozīvas 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.

Or. de

Pamatojums

Pirotehniskie priekšmeti satur vielas vai vielu maisījumus, kas saskaņā ar Direktīvu 
92/69/EEK (A14 pārbaudes metode) ir eksplozīvi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 51
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 ražojuma 
pirmreizējā piedāvāšana Kopienas tirgū ar 
mērķi to izplatīt un/vai lietot vai nu par 
atlīdzību, vai bez maksas. Uguņošanas 
ierīces nav laistas tirgū, ja ražotāji, kuriem 
vienlaikus ir arī lietošanas atļaujas, šīs 
ierīces ražo un pielieto pašu vajadzībām
attiecīgajā valstī.

Or. xm

Pamatojums

Attiecas tikai uz versiju angļu valodā. „Intended for end use” būtu jāsvītro, jo, piemēram, 
transportlīdzekļu detaļu piegādes nozarē tādus pirotehniskos priekšmetus kā drošības 
spilvenus un drošības jostas vēl tikai ražo.

Maltā pārdošanas nolūkos izgatavo uguņošanas ierīces reliģiskiem svētkiem. Ražotāji 
uztraucas, ka atbilstības novērtēšanas procedūra būs dārga un tāpēc ilgstoša ražošana nebūs 
iespējama. Vienīgi tas ražotājs, kurš uguņošanas ierīces drīkst pielietot, var saņemt atļauju 
tās arī ražot. Taču citos gadījumos jāievēro Eiropas saskaņotās pārbaudes procedūras.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 52
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 transportlīdzekļu drošības 
ierīces komponents, kas satur pirotehniskas 
vielas, ko izmanto, lai aktivizētu minētās vai 
citas ierīces.

Or. de

Pamatojums

Teksta skaidrojums, kā arī jēdziena „automobilis” maiņa ar „transportlīdzeklis”, jo 
pirotehniskos priekšmetus izmanto ne tikai automobiļos.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 53
2. panta 6. punkts

6. „Pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta 
Kopienā un saņēmusi rakstisku ražotāja 
pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz 
ražotāja atbildību saskaņā ar šo direktīvu.

6. „Importētājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas dzīvo Kopienā un kas pirmo 
reizi Kopienas tirgū laiž apgrozībā trešā 
valstī izgatavotu priekšmetu. 

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz visu direktīvas tekstu. Ar jēdzienu „importētājs” jānodrošina, ka 
ievieš „galveno” personu, lai gadījumos, kad jāuzņemas atbildība, ES būtu konkrēts 
importētājs, pie kura var griezties. Ja ražotājs, kas dzīvo ārpus Kopienas, nepilda savus 
pienākumus attiecībā uz pilnvarotā pārstāvja iecelšanu, Kopienas tirgus uzraudzības 
iestādēm nav „galvenās” personas, pie kuras varētu griezties.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 54
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 
klasificē atbilstoši to izmantošanas veidam 
vai to nolūkam un bīstamības līmenim, 
tostarp radītā trokšņa līmenim. Pilnvarotās 
iestādes apstiprina klasifikāciju atbilstoši 
atbilstības novērtēšanas procedūrām saskaņā 
ar 9. pantu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 55
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 1. klase

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 uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai 
ierobežotās teritorijās, tostarp uguņošanas 
ierīces, kas paredzētas izmantošanai 
dzīvojamo ēku iekšpusē;

Or. de

Pamatojums

Šī vārdu maiņa būtu jāizmanto visā direktīvas tekstā. Attiecībā uz 1. klasi „confident area” 
būtu jātulko kā „ierobežota teritorija”.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 56
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 1. klase

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 zema 
trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas 
paredzētas izmantošanai norobežotās telpās, 
tostarp uguņošanas ierīces, kas paredzētas 
izmantošanai dzīvojamo ēku iekšpusē;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 57
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 2. klase

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

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

Or. de

Pamatojums

Šī vārdu maiņa būtu jāizmanto visā direktīvas tekstā. Attiecībā uz 2. klasi „confident area” 
būtu jātulko kā „ierobežota teritorija”. 

Grozījumu iesnieguši Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 58
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 2. klase

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 59
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 3. klase

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

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

Šo ražojumu radītā trokšņa līmenis 
nedrīkst būt kaitīgs cilvēku veselībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Grozījums Nr. 60
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 4. klase

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”. Šo ražojumu 
radītā trokšņa līmenis nedrīkst būt kaitīgs 
cilvēku veselībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 61
3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 1. a daļa (jauna)

Savienotās uguņošanas ierīces ir jāiedala
pēc katras atsevišķās uguņošanas ierīces 
bīstamības pakāpes.

Or. de

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 62
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
un drošuma interesēs, kā arī lai novērstu 
troksni vai traucējumus, ierobežot 2. un 
3. klases uguņošanas ierīču izmantošanu 
un/vai pārdošanu plašai sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo punktu dalībvalstis drīkst ierobežot laist apgrozībā 2. un 3. klases uguņošanas ierīces, 
kas varētu radīt draudus sabiedrības drošībai vai drošumam. Ierosinātais grozījums nedaudz 
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papildina šo priekšlikumu, dodot dalībvalstīm iespēju ierobežot arī to uguņošanas ierīču 
piegādi, kuras ir pārmērīgi skaļas vai kuru izmantošana varētu radīt traucējumus vai negatīvi 
ietekmēt sabiedrības uzvedību.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 63
6. panta 3. punkts

3. Gadatirgos, komercizstādēs un 
demonstrācijās realizācijas nolūkos 
dalībvalstis saistībā ar šo direktīvu 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 un 
demonstrācijās realizācijas nolūkos 
dalībvalstis nekavē tādu pirotehnisko 
izstrādājumu demonstrēšanu un 
izmantošanu, 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.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums būtu jāizmanto direktīvas tekstā. Trešā punkta pirmajā teikumā jāsvītro vārdi 
„saistībā ar šo direktīvu”, jo angļu tekstā tie nav minēti. Uguņošanas ierīci, ko demonstrē 
realizācijas nolūkos, jāpielieto atbilstoši 6. panta 3. punktā minētajiem noteikumiem, lai 
pircējam to varētu demonstrēt atbilstoši tās funkcijām.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 64
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 
neatbilstību un nepieejamību pārdošanā.

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 
nepieejamību pārdošanā.
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Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz pirotehniskiem priekšmetiem, ko ražo izpētes, attīstības un pārbaudes nolūkos, 
nav vajadzīgi pārāk lieli birokrātiski šķēršļi. Tātad atbilstības novērtēšanas procedūra nav 
jāveic.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 65
8. panta 3. punkts

3. 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.

3. Dalībvalstis uzskata, ka pirotehniskie 
priekšmeti, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
izpilda 4. panta 1. punktā minētās 
pamatprasības attiecībā uz uzņēmumu 
drošību, ja tie atbilst attiecīgajiem valstu 
standartiem, ar kuriem piemēro saskaņotos 
standartus, kuru atsauču numuri ir 
publicēti Eiropas Kopienas Oficiālajā 
Vēstnesī. Lai piemērotu saskaņotos 
standartus, dalībvalstis publicē valstu 
standartu atsauču numurus.

Or. de

Pamatojums

Šis teksts atbilst Direktīvas 93/15/EEK 4. panta 1. punktam un tāpēc būtu jāpiemēro.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 66
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 

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 sešu mēnešu laikā pēc 
tās sasaukšanas sniedz savu atzinumu. Pēc 
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atzinumu, Komisija informē dalībvalsti par 
pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
saskaņotajiem standartiem un 2. punktā 
minēto publicēšanu.

komitejas atzinuma saņemšanas Komisija 
informē dalībvalstis par to, kādi pasākumi 
jāveic attiecībā uz standartiem un to
publicēšanu saskaņā ar 2. pantu.

Or. de

Pamatojums

Situācija, kad Komisija vai dalībvalsts pēkšņi apšauba kādu saskaņoto standartu, attiecībā uz 
ražotājiem nav vēlama, jo, lai varētu uzsākt ražošanu, nepieciešams konkrēts laika periods. 
2. panta 4. punkta 2. daļa atbilst Direktīvai 93/15/EEK un tāpēc ir jāpiemēro.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 67
9. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) ražojuma kvalitātes nodrošināšanas 
(H modulis) procedūra, kas minēta 
II pielikuma 4.a pantā, bet tikai attiecībā uz 
4. klases uguņošanas ierīcēm.

Or. de

Pamatojums

4. klases uguņošanas ierīcēm nepieciešams atbilstības sertifikāts saskaņā ar H moduli. Tajā 
ietilpst ražojuma kvalitātes novērtēšana. Tātad nav nepieciešama ražošanas veida pārbaude 
saskaņā ar B moduli. Tādējādi var samazināt izdevumus un saīsināt nevajadzīgo 
administratīvo procesu. Tas veicina arī birokrātijas samazināšanos.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 68
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par iestādēm, ko tās iecēlušas, 
lai veiktu 9. pantā minētās atbilstības 
sertifikāta procedūras kopā ar konkrētajiem 
uzdevumiem, kas uzticēti šīm iestādēm, un 
identifikācijas numuriem, ko tām iepriekš 
piešķīrusi Komisija.

1. Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par iestādēm, ko tās iecēlušas, 
lai veiktu 9. pantā minētās atbilstības 
novērtēšanas procedūras kopā ar 
konkrētajiem uzdevumiem, kas uzticēti šīm 
iestādēm, un identifikācijas numuriem, ko 
tām iepriekš piešķīrusi Komisija.
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Or. de

Pamatojums

Šī vārdu maiņa jāveic direktīvas tekstā. Skatīt direktīvas 9. pantu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 69
10. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Ja paziņojums par kādu pilnvaroto 
iestādi tiek atsaukts, atbilstības sertifikāti 
un dokumenti, ko pilnvarotā iestāde ir 
izdevusi saistībā ar atbilstības sertifikātiem, 
saglabā derīgumu, izņemot gadījumus, kad 
konstatē iespējamus un tiešus draudus 
veselībai un drošībai.

Or. de

Pamatojums

Tad ražotājiem atbilstības novērtēšanas procedūra nebūtu jāveic atkārtoti.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 70
10. panta 4.b punkts (jauns)

4b. Komisija savā mājas lapā publicē 
pilnvarotās iestādes atsaukumu.

Or. de

Pamatojums

Tādējādi nodrošina, ka visiem ir pieejama aktuāla informācija.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 71
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 uz iepakojuma. Identifikācijas plāksnītei 
jābūt izstrādātai tā, lai padarītu neiespējamu 
tās atkārtotu izmantošanu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar ilggadējo praksi, kas minēta standartu kopumā EN 14035, svarīgi ir zināt, ka 
mazākiem priekšmetiem marķējumu pievieno uz iepakojuma. CE marķējumu pievieno uz 
priekšmeta, uz identifikācijas plāksnītes vai arī uz iepakojuma.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 72
11. panta 2. punkts

2. Ražotāji pirotehniskiem izstrādājumiem 
nedrīkst pievienot nekādu marķējumu vai 
uzrakstu, kas var maldināt trešās personas 
par CE marķējuma nozīmi un formu. 
Jebkādu citu marķējumu pirotehniskiem 
izstrādājumiem drīkst pievienot, ja netiek 
traucēta CE marķējuma saskatāmība un 
salasāmība.

2. Pirotehniskiem priekšmetiem nedrīkt 
pievienot marķējumu vai uzrakstu, kas var 
maldināt trešās personas par CE marķējuma 
nozīmi un formu. Citu marķējumu 
pirotehniskiem priekšmetiem drīkst 
pievienot, ja netiek traucēta CE marķējuma 
saskatāmība un salasāmība.

Or. de

Pamatojums

Ja par laišanu apgrozībā atbild ražotājs, tad šī atbildība jādefinē vispārējāk, lai vēlāk nebūtu 
iespējams pievienot papildu marķējumus. 
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 73
12. panta 1. punkts

1. Ražotāji nodrošina, ka pirotehniskie 
izstrādājumi ir pienācīgi marķēti tās valsts 
oficiālajā valodā(s), kurā izstrādājums tiek 
pārdots patērētājam.

1. Ražotāji nodrošina, ka pirotehniskie 
izstrādājumi ir pienācīgi marķēti tās valsts 
oficiālajā valodā(s), kurā izstrādājums tiek 
pārdots patērētājam. Izņemot pirotehniskos 
priekšmetus, ko izmanto transportlīdzekļos 
kā drošības ierīces.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma iesniedzējas pamatojumu 6. apsvērumam.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 74
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 
salīdzināmu informāciju par bīstamību 
(masveida eksplozijas bīstamību, 
pirotehnisko izstrādājumu atlikumu 
iedarbību, sprāgstot pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, triecienvilni, ugunsgrēka 
bīstamību).

2. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
norāda vismaz CE marķējumu, ražotāja vai 
importētāja 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.

Or. de
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Pamatojums

Iedalījums klasēs saskaņā ar ANO ieteikumiem attiecas tikai uz iepakotu vielu vai priekšmetu. 
Ja kāds priekšmets satur eksplozīvi bīstamu vielu, tad iedalījums klasēs ir iespējams tikai tad, 
ja priekšmets ir iepakots. Turklāt vielas eksplozīvās īpašības atšķiras no priekšmeta, kas šo 
vielu satur, eksplozīvajām īpašībām. Tātad šāds marķējums sniegtu arī nepareizu informāciju.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījuma Nr. 75
12. panta 4. punkts

4. Ja uz pirotehniskā izstrādājuma nav 
pietiekami daudz vietas, lai etiķete atbilstu 
2. un 3. punkta prasībām, šo informāciju 
sniedz uz iepakojuma.

4. Ja uz pirotehniskā izstrādājuma nav 
pietiekami daudz vietas, lai etiķete atbilstu 
2. un 3. punkta prasībām, šo informāciju 
sniedz uz patērētājam nodotā iepakojuma 
mazākās vienības.

Or. de

Pamatojums

Lai izpildītu aizsardzības mērķi attiecībā uz patērētāju, marķējumu pievieno nevis uz 
iepakojuma, bet gan uz patērētājam nodotā iepakojuma mazākās vienības. Ja marķējums ir uz 
iepakojuma, var gadīties, ka patērētājs to izsviež ārā, neizlasot marķējumā minēto 
informāciju.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 76
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 pirotehniskiem priekšmetiem, 
ko pārdošanas nolūkos eksponē gadatirgos, 
izstādēs un demonstrācijās saskaņā ar 
direktīvas 6. panta 3. punktu, vai uz tiem 
priekšmetiem, ko ražo izpētes, attīstības un 
pārbaudes nolūkos saskaņā ar direktīvas 
6. panta 4. punktu.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar direktīvas 6. panta 3. punktu gadatirgos, izstādēs un demonstrācijās pārdošanas 
nolūkos nedrīkst eksponēt pirotehniskus priekšmetus, kas attiecas uz šo direktīvu. Tās 6. panta 
4. punktā ir minēts arī izņēmums attiecībā uz pirotehniskiem priekšmetiem, ko ražo izpētes, 
attīstības un pārbaudes nolūkos. Lai izpildītu šo prasību, uz šiem ražojumiem nedrīkst 
attiekties arī pienākums pievienot marķējumu.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 77
12.a pants (jauns)

12.a pants
Transportlīdzekļu pirotehnisko priekšmetu 

marķēšana
1. Transportlīdzekļu pirotehnisko 
priekšmetu marķējumā norāda vismaz 
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdu, 
kā arī priekšmetu nosaukumu un tipu.
2. Ja uz priekšmeta nav pietiekami daudz 
vietas, lai etiķete atbilstu 1. punkta 
prasībām, nepieciešamo informāciju sniedz 
uz priekšmeta iepakojuma.

Or. de

Pamatojums

Pirotehniskie priekšmeti ir atbilstīgi jāmarķē. Šai prasībai ražotāji pamatā piekrīt. Taču 
transportlīdzekļos izmantotie pirotehniskie priekšmeti pārsvarā ir tik mazi, ka tos ir 
neiespējami marķēt, lai marķējums atbilstu standartiem. Pārsvarā pirotehniskos priekšmetus 
transportlīdzekļos iemontē kompetenti speciālisti. Tāpēc pietiek ar drošības datu informāciju, 
kas ir pievienota pirotehniskam priekšmetam (līdzīgi kā lietošanas informācija 
medikamentiem, arī tā ir atrodama iepakojumā, nevis uzrakstīta uz katras atsevišķas 
tabletes).

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 78
12.a pants (jauns)

12.a pants



AM\625343LV.doc 19/27 PE 374.171v02-00

Ārējais tulkojums LV

Transportlīdzekļu pirotehnisko priekšmetu 
marķēšana

1. Transportlīdzekļu pirotehnisko 
priekšmetu marķējumā norāda vismaz 
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārdu, 
kā arī priekšmeta nosaukumu un tipu, 
norādījumus par drošību un CE 
marķējumu.

! 2. Ja uz priekšmeta nav pietiekami daudz 
vietas, lai etiķete atbilstu 1. punkta 
prasībām, nepieciešamo informāciju sniedz 
uz priekšmeta iepakojuma.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma iesniedzējas pamatojumu 6. apsvērumam.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 79
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis organizē un veic atbilstošu 
tirgū laisto ražojumu uzraudzību, pievēršot 
pienācīgu uzmanību ražojumu ar CE 
marķējumu atbilstības pieņēmumam.

2. Dalībvalstis organizē un veic atbilstošu 
tirgū laižamo pirotehnisko priekšmetu 
uzraudzību, pievēršot pienācīgu uzmanību
priekšmetu ar CE marķējumu atbilstības 
pieņēmumam, regulāri veic kontroles, 
ievedot tos Kopienā, kā arī noliktavās un 
ražošanas vietās.

Or. de

Pamatojums

Tirgus uzraudzība ir īpaši svarīgs līdzeklis, lai nodrošinātu patērētāja drošību un novērstu 
plaģiātu rašanos. Uzraudzība galvenokārt jāveic pie iekšējā tirgus ārējām robežām. Sākt 
uzraudzību, kad patēriņa process jau sācies, ir par vēlu. Plaģiāti tad jau atrodas tirdzniecībā.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 80
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis informē Komisiju par 
uzraudzības veikšanu saskaņā ar 2. pantu.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 13. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 81
13. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Saskaņā ar 3. punktu Komisija savā 
mājas lapā publicē ražojumus, kuriem ir 
atņemts atbilstības sertifikāts, kuri ir 
aizliegti un kuru laišana tirgū ir ierobežota.

Or. de

Pamatojums

Uguņošanas ierīču ražotāju un importētāju izdevumus var samazināt, ja pirotehniskos 
izstrādājumus iedala radnieciskās grupās. Šādi var mazināt birokrātiju un atvieglot procesu. 
Turklāt šī noteikuma priekšrocība ir tā, ka visi ražotāji mēģinās izmantot šo izdevību, lai 
pieteiktu radnieciskās grupas pilnvarotajās iestādēs un tādējādi samazinātu izdevumus.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 82
16. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar šo direktīvu jebkurš pasākums 
ar mērķi

1. Saskaņā ar šo direktīvu jebkurš pasākums 
ar mērķi

a) aizliegt vai ierobežot kāda ražojuma 
laišanu tirgū, vai

a) aizliegt vai ierobežot kāda ražojuma 
laišanu tirgū, vai

b) izņemt ražojumu no aprites, tiek veikts, 
sniedzot precīzu pamatojumu. Par šādiem 

b) izņemt ražojumu no aprites 
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pasākumiem nekavējoties paziņo 
attiecīgajai personai, kurai vienlaikus jābūt 
informētai par tiesisko aizsardzību, kādu 
paredz attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie 
tiesību akti, un par termiņiem, kas attiecas 
uz šo aizsardzību.

tiek veikts, sniedzot precīzu pamatojumu. 
Par šādiem pasākumiem nekavējoties 
paziņo attiecīgajai personai, kurai 
vienlaikus jābūt informētai par tiesisko 
aizsardzību, kādu paredz attiecīgajā 
dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti, un par 
termiņiem, kas attiecas uz šo aizsardzību.

Or. de

(Piezīme tulkotājiem: tehnisks grozījums, teksts nav izmainīts.)

Pamatojums

Skaidrojums attiecībā uz 1.b pantu; katram 1.a un 1.b punktā minētajam pasākumam ir 
vajadzīgs pamatojums.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 83
17. panta 1. punkts

Nepieciešamības gadījumā šī lēmuma
īstenošanai veic šādus pasākumus saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto procedūru:

Nepieciešamības gadījumā šīs direktīvas
īstenošanai veic šādus pasākumus saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto procedūru:

Or. de

Pamatojums

Šis grozījumus būtu jāizmanto direktīvas tekstā. 



PE 374.171v02-00 22/27 AM\625343LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniegusi Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 84
20. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis vēlākais līdz […]1pieņem 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 vēlākais līdz […]1 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 18 mēnešus pēc šīs direktīvas publicēšanas 1 30 mēnešus pēc šīs direktīvas publicēšanas

Or. de

Pamatojums

Lielākā daļa dalībvalstu ir neapmierinātas ar pārāk īso piemērošanas laiku. Dalībvalstīm ir
nepieciešams atbilstīgs piemērošanas laika posms, lai izveidotu pilnvarotās iestādes un 
piemērotu direktīvas nosacījumus.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 85
20. panta 2. punkts

2. Tās piemēro minētos tiesību aktus līdz 
[…]1 attiecībā uz uguņošanas ierīcēm un līdz 
[…]2 attiecībā uz citiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem.

2. Tās piemēro minētos tiesību aktus līdz 
[...]1 attiecībā uz uguņošanas ierīcēm un līdz
[...]2 attiecībā uz 4. klases uguņošanas 
ierīcēm un citiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem.

1 24 mēnešus pēc šīs direktīvas publicēšanas 1 3 gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas
2 5 gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas 2 7 gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas

Or. de

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis un ražotāji ir neapmierināti ar pārāk īso piemērošanas laiku. 
Ražotājiem ir nepieciešams laiks, lai piemērotu grozītos nosacījumus. Turklāt, pagarinot 
piemērošanas laiku, tiek dota iespēja izstrādāt noteikumus attiecībā uz uguņošanas ierīcēm, 
uz kurām pagaidām saskaņotie standarti neattiecas.
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Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 86
20. panta 2. punkts

2. Tās piemēro minētos tiesību aktus līdz 
[…]1 attiecībā uz uguņošanas ierīcēm un līdz 
[…]2 attiecībā uz citiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem.

2. Tās piemēro minētos tiesību aktus līdz 
[…]1 attiecībā uz uguņošanas ierīcēm un 
attiecībā uz citiem pirotehniskiem 
izstrādājumiem.

1 24 mēnešus pēc šīs direktīvas publicēšanas
2 5 gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas 1 10 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā

Or. de

Pamatojums

Ar pārejas nosacījumiem iegūtu pietiekami daudz laika, lai izpārdotu noliktavās esošās 
preces un pasūtītu jaunas. Saskaņā ar Eiropas Uguņošanas apvienību tiek ierosināts 10 gadu 
ilgs piemērošanas periods. Tādējādi tiktu ņemti vērā ilgie sagatavošanas, ražošanas un 
piegādes posmi, jo uguņošanas ierīces pārsvarā ražo Ķīnā un uz Eiropu piegādā pa jūras 
ceļiem. Šāds pārejas posms radītu arī iespēju izpārdot vēl neizpārdotās uguņošanas ierīces. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 87
II pielikuma 6.a punkts (jauns) 

6.a H modulis – kvalitātes visaptveroša 
nodrošināšana
1. Šajā modulī aprakstīta procedūra, ar 
kuru ražotājs, kas izpilda 2. punkta 
prasības, nodrošina un apliecina, ka 
attiecīgie ražojumi atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ražotājs vai importētājs katram 
ražojumam pievieno CE marķējumu un 
sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju. 
CE marķējumu papildina tās pilnvarotās 
iestādes identifikācijas numurs, kas ir 
atbildīga par 4. iedaļā minētajām 
pārbaudēm.
2. Ražotājs ir atbildīgs par apstiprinātas 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
ievērošanu projektēšanas un ražošanas 
laikā, kā arī ražojuma galapārbaudēs un 
testēšanā, kā noteikts 3. iedaļā, turklāt viņš 
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ir pakļauts 4. iedaļā minētajām pārbaudēm.
3. Kvalitātes sistēma

3.1. Ražotājs iesniedz pilnvarotajai iestādei 
pieteikumu kvalitātes sistēmas 
novērtējumam.

Pieteikumā jāietver: 

– visa atbilstošā informācija par 
pirotehnisko izstrādājumu paredzēto klasi;
– kvalitātes sistēmas dokumentācija. 

3.2. Kvalitātes sistēmai jānodrošina 
ražojumu atbilstība tām direktīvas 
prasībām, kas attiecas uz šiem ražojumiem.

Visus ražotāja pieņemtos pamatdatus, 
elementus, prasības un noteikumus 
sistemātiski un kārtīgi jādokumentē 
rakstisku standartu, procedūru un 
instrukciju formā. Kvalitātes sistēmas 
dokumentācijai jārada kvalitātes 
nodrošināšanas pamatprincipu un 
procedūru, piemēram, kvalitātes 
programmu, plānu, rokasgrāmatu un 
ziņojumu, vienots novērtējums.
Jo īpaši tiem atbilstoši jāapraksta: 

– kvalitātes mērķi un organizatoriskā 
struktūra, vadības atbildība un pilnvaras 
attiecībā uz plānošanas un ražojumu 
kvalitāti; 
– tehniskas konstrukciju specifikācijas, 
tostarp izmantotie standarti, ja tie neatbilst 
8. pantā minētajiem standartiem, kā arī 
līdzekļi, ar kuriem jānodrošina, ka tiek 
pildītas direktīvas attiecīgās pamatprasības; 
– ražošanas rezultātu kontroles un 
pārbaudes tehnikas, procesi un 
sistemātiskas darbības, kuras izmanto 
attiecībā uz ražojumiem saistībā ar 
atbilstīgām ražojumu klasēm;
– atbilstīga ražošanas, kvalitātes kontroles 
un kvalitātes nodrošināšanas tehnika, 
procesi un sistemātiskas darbības;
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– pārbaudes un testi, ko veic pirms 
ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā 
pabeigšanas, un biežums, kādā tos veic;
– kvalitātes ziņojumi, piemēram, 
inspekcijas ziņojumi un testu dati, 
kalibrēšanas dati, iesaistītā personāla 
kvalifikācijas ziņojumi utt.;
– līdzekļi nepieciešamās plānošanas un 
ražojumu kvalitātes sasniegšanas 
uzraudzībai un kvalitātes sistēmas efektīvai 
darbībai.
3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē 
kvalitātes sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst 
3.2. iedaļā minētajām prasībām. Tai 
jāparedz atbilstība šīm prasībām attiecībā 
uz kvalitātes sistēmām, kas īsteno atbilstošo 
saskaņoto standartu.
Pārbaudes komandā jābūt vismaz vienam 
dalībniekam, kuram ir pieredze atbilstošās 
ražojumu tehnoloģijas novērtēšanā. 
Novērtējuma procedūra ietver pārbaudes 
apmeklējumu ražotāja telpās.
Lēmumu paziņo ražotājam. Ziņojumā 
jāietver pārbaudes secinājumi un pienācīgi 
pamatots lēmuma novērtējums.
3.4. Ražotājam jāapņemas izpildīt 
pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto 
kvalitātes sistēmu, un jāuztur tā atbilstošā 
un efektīvā līmenī.
Ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim 
pastāvīgi jāinformē pilnvarotā iestāde, kas 
apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par visām 
plānotajām aktualitātēm kvalitātes sistēmā.

Pilnvarotajai iestādei jānovērtē ierosinātās 
izmaiņas un jānolemj, vai grozītā kvalitātes 
sistēma atbildīs prasībām, kas minētas 
3.2. iedaļā, vai arī nepieciešams 
pārvērtējums.
Tai par savu lēmumu jāinformē ražotājs. 
Ziņojumā jāietver pārbaudes secinājumi un 
pamatots lēmuma novērtējums.
4. Eiropas Kopienas uzraudzība, atbildību 
uzņemoties pilnvarotajai iestādei.
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4.1. Eiropas Kopienas uzraudzības mērķis 
ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda 
savas saistības attiecībā uz apstiprināto 
kvalitātes sistēmu. 
4.2. Ražotājam pilnvarotajai iestādei 
inspekcijas nolūkos jādod pieeja ražošanas, 
pārbaudes, testēšanas un glabāšanas 
telpām un tā jānodrošina ar visu 
nepieciešamo informāciju, jo īpaši:
- kvalitātes sistēmas dokumentiem; 

– kvalitātes ziņojumiem, piemēram, 
analīžu, aprēķinu, pārbaužu rezultātiem 
utt., ko paredz kvalitātes sistēma attiecībā 
uz ražošanu; 
– kvalitātes ziņojumiem, piemēram, 
inspekcijas ziņojumiem un testu datiem, 
kalibrēšanas datiem, iesaistītā personāla 
kvalifikācijas ziņojumiem utt., ko paredz 
kvalitātes sistēma attiecībā uz ražošanu.
4.3. Pilnvarotajai iestādei periodiski jāveic 
revīzija, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur 
un piemēro kvalitātes sistēmu, un 
jāiesniedz revīzijas ziņojums ražotājam.
4.4. Turklāt pilnvarotā iestāde drīkst veikt 
nepieteiktus ražotāja apmeklējumus. Šādu 
apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde drīkst 
veikt pārbaudes, lai vajadzības gadījumā 
pārliecinātos, ka kvalitātes sistēma 
funkcionē pareizi. Pilnvarotajai iestādei 
jāizsniedz ražotājam ziņojums par 
apmeklējumu un, ja notikusi pārbaude, tad 
pārbaudes ziņojums.
5. Ražotājam vismaz 10 gadus pēc 
ražojuma izgatavošanas beigu datuma 
jāsaglabā valsts iestādēm pieeja šādiem 
dokumentiem:
– dokumentam, kas minēts 3.1. iedaļas 
otrajā ievilkumā; 
– izmaiņām, kas minētas 3.4. iedaļas otrajā 
daļā; 
– pilnvarotās iestādes lēmumiem un 
ziņojumiem, kas minēti 3.4. iedaļas pēdējā 
daļā un 4.3. un 4.4. iedaļās.
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6. Katrai pilnvarotajai iestādei jāsniedz 
pārējām pilnvarotajām iestādēm atbilstoša 
informācija par izsniegtajiem un 
atsauktajiem kvalitātes sistēmas 
apstiprinājumiem.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma iesniedzējas pamatojumu 9. panta 1.a punkta 4.a ievilkumam.
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