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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pirotehnisko 
izstrādājumu laišanu tirgū 
(KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0457)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0312/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.a apsvērums (jauns)

4.a Pirotehniskie izstrādājumi, cita starpā, 
ietver uguņošanas ierīces, skatuves 
pirotehniskos izstrādājumus un 
pirotehniskos izstrādājumus tehniskiem 
mērķiem, piemēram, gāzes ģeneratorus, 
kurus izmanto drošības spilvenos vai 
drošības jostas nospriegotājos, utt.

Pamatojums

Nodrošināt arvien papildināmu sarakstu ar šajā direktīvā ietverto izstrādājumu piemēriem, 
lai labāk paskaidrotu jomu.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
5.a apsvērums (jauns)

5.a Fiziskai vai juridiskai personai, kas 
izstrādājumu ieved Kopienā, jāuzņemas 
visas ražotāja saistības, lai izvairītos no 
viltotu izstrādājumu laišanas tirgū.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka lielāko daļu uguņošanas ierīču ES tirgū ieved no Ķīnas un pilnvarotos 
pārstāvjus var viegli nomainīt, ievedējs uzņemas ražotāja atbildību un tādējādi nodrošina, ka 
izstrādājums atbilst drošības pamatprasībām un ir piemērota pienācīga atbilstības 
novērtēšanas procedūra, lai izvairītos no viltotu izstrādājumu laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 3
5.b apsvērums (jauns)

5.b Pirotehnikas izstrādājumam ir 
jāatbilst šai direktīvai, kad to pirmo reizi 
laiž Kopienas tirgū. Tomēr pašu 
vajadzībām izgatavotas uguņošanas 
ierīces neuzskata par tādām, kuras ir 
laistas tirgū saskaņā ar Padomes 
1985. gada 7. maija rezolūcijas principiem 
par jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai 
un standartiem1.
_______

OV C 136, 04.06.1985., 1. lpp.

Pamatojums

Pašu vajadzībām izgatavotus izstrādājumus saskaņā ar jaunās pieejas direktīvām parasti 
neuzskata par laistiem tirgū, un tāpēc šiem izstrādājumiem nav jāatbilst šai direktīvai.

Grozījums Nr. 4
6. apsvērums

(6) Ņemot vērā ar pirotehnisko 
izstrādājumu izmantošanu saistīto 
bīstamību, ir ieteicams noteikt vecuma 
ierobežojumus to pārdošanai patērētājiem 
un izmantošanai un nodrošināt, ka šo 

(6) Ņemot vērā ar pirotehnisko 
izstrādājumu izmantošanu saistīto 
bīstamību, ir ieteicams noteikt vecuma 
ierobežojumus to pārdošanai patērētājiem 
un izmantošanai un nodrošināt, ka šo 
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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. 

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. Attiecībā uz automobiļu 
pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas 
prasībām jāņem vērā līdzšinējā prakse, kā 
arī tas, ka autobūves piegādes uzņēmumi 
šos izstrādājumus pārdod profesionāliem 
lietotājiem.

Pamatojums

Jāpatur prātā, ka automobiļu pirotehniskos izstrādājumus parasti nepārdod tieši 
patērētājiem, bet gan profesionāliem lietotājiem (transportlīdzekļu tirgotājiem un to 
pilnvarotajām darbnīcām). Tāpēc tas ir jāņem vērā attiecībā uz šai direktīvā minētajām 
marķēšanas prasībām, kā arī pārējām prasībām, kuras nosaka citi Kopienas tiesību akti, īpaši 
Komisijas Direktīva 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā 
izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot 
Direktīvas 89/379/EEK 10. pantu ar tajā minētajām drošības datu lapām jābūt nodrošinātām 
autotransporta pirotehnisko izstrādājumu piegādes partijām.

Grozījums Nr. 5
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 
automobiļu pirotehniskajiem 
izstrādājumiem starptautiskie ISO
standarti ir svarīgāki par Eiropas 
standartiem, ņemot vērā Eiropas 
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autobūves piegādes uzņēmumu 
starptautisko darbību.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar augsta līmeņa grupas CARS 21 ieteikumiem. Kopš Eiropas autobūves 
piegādes uzņēmumi ražojumus pārdod visā pasaulē, konkurētspējas saglabāšanai priekšroku 
dod ISO standartiem. 

Grozījums Nr. 6
12.a apsvērums (jauns)

12.a Saskaņā ar jaunās pieejas direktīvām 
par tehnisko saskaņošanu un 
standartizāciju atbilstīgi saskaņotajiem 
standartiem ražotie pirotehnikas 
izstrādājumi jau savlaicīgi atbilst šai 
direktīvā noteiktajām drošības 
pamatprasībām. Turklāt saskaņoto un 
citu standartu piemērošana ir brīvprātīga, 
un ražotājs vai ievedējs var piemērot citus 
tehniskos rādītājus, lai ievērotu prasības.

Pamatojums

Lielākas juridiskās noteiktības un skaidrības labad par jaunās pieejas direktīvu principiem, 
uz kuriem ir balstīts pašreizējais direktīvas projekts.

Grozījums Nr. 7
13.a apsvērums (jauns)

13.a Pirotehnisko izstrādājumu grupas, 
piemēram, līdzīgus izstrādājumus dažādās 
krāsās, pilnvarotās iestādes izvērtē kā 
izstrādājumu kategoriju, ja attiecīgie 
izstrādājumi ir pietiekami līdzīgi. 

Pamatojums

Lai samazinātu uguņošanas ierīču ražotāju un ievedēju izmaksas, nav jāpārbauda gluži katrs 
izstrādājums. Kā redzams Komisijas ietekmes izvērtējumā, uguņošanas ierīces ir iespējams 
sagrupēt atkarībā no to izmēriem un efektivitātes rādītājiem, ņemot vērā to, ka atšķirības 
dažkārt ir tikai nelielas. Šo pieeju pilnvarotās iestādes pašlaik piemēro attiecībā uz 
sprāgstvielu pārbaudēm.
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Grozījums Nr. 8
14.a apsvērums (jauns)

14.a Saskaņā ar jaunās pieejas direktīvām 
par tehnisko saskaņošanu un 
standartizāciju ir nepieciešama drošības 
klauzula, lai varētu pieļaut iespēju 
apstrīdēt pirotehnisko izstrādājumu 
atbilstību, kā arī saskaņoto standartu 
trūkumus vai nepilnības. Dalībvalstīm 
attiecīgi ir jāveic visi atbilstīgie pasākumi, 
lai aizliegtu vai ierobežotu tādu 
izstrādājumu laišanu tirgū, uz kuriem ir 
CE marķējums, vai arī, lai izņemtu tos no 
tirgus, ja šie izstrādājumi apdraud 
patērētāju veselību un drošību, lietojot 
paredzētajam mērķim. 

Pamatojums

Lielākas juridiskās noteiktības un skaidrības labad par jaunās pieejas direktīvu principiem, 
uz kuriem ir balstīts pašreizējais direktīvas projekts. Tādējādi jaunās pieejas direktīvās ir 
tādas drošības klauzulas paraugs, ar kuru dalībvalstīm ir jāierobežo vai jāaizliedz bīstamu 
vai neatbilstīgu izstrādājumu laišana tirgū, vai arī jāizņem attiecīgie izstrādājumi no tirgus.

Grozījums Nr. 9
16.a apsvērums (jauns)

16.a Drošu izstrādājumu piegāde ir 
ražotāja un ievedēja interesēs, lai 
izvairītos no saistību izmaksām par 
bojātiem izstrādājumiem, kuri var radīt 
kaitējumu cilvēkiem un privātīpašumam. 
Šajā sakarā Padomes 1985. gada 
25. jūlija Direktīva 85/374/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem1 papildina šo 
direktīvu, jo minētā direktīva uzliek 
ražotājiem un ievedējiem atbildību 
neatkarīgi no vainas, kā arī nodrošina 
atbilstīgu patērētāju aizsardzības līmeni. 
Turklāt šī direktīva nodrošina, ka 
pilnvaroto iestāžu profesionālajai darbībai 
ir jābūt attiecīgi apdrošinātai, ja vien 
atbildību par tām neuzņemas valsts 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai arī 
dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par 
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pārbaudēm. 
_____

1 OV L 210, 07.08.1985., 29. lpp. Direktīva grozīta 
ar Direktīvu 1999/34/EK (OV L 141, 04.06.1999., 
20. lpp.).

Pamatojums

Lielākas juridiskās noteiktības un konsekvences labad attiecībā uz citiem Kopienas 
instrumentiem. Tādējādi direktīvu par produkta drošumatbildību piemēro visiem 
izstrādājumiem, ko aptver jaunās pieejas direktīvas. Tāpēc šīs direktīvas projekts un direktīva 
par produkta drošumatbildību ir komplemetāri, nodrošinot pienācīgu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 10
17. apsvērums

(17) Svarīgi nodrošināt pārejas periodu, lai 
ļautu pakāpeniski pielāgot valstu tiesību 
aktus konkrētajās jomās.

(17) Svarīgi nodrošināt pārejas periodu, lai 
ļautu pakāpeniski pielāgot valstu tiesību 
aktus konkrētajās jomās. Tādējādi 
ražotājiem un ievedējiem pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā ir jādod vairāk 
laika, lai izmantotu attiecīgās valsts spēkā 
esošajās tiesību normās noteiktās tiesības, 
piemēram, izpārdot saražoto izstrādājumu 
krājumus. Turklāt šajā direktīvā 
noteiktais īpašais pārejas posms dotu 
papildu laiku saskaņotu standartu 
pieņemšanai un nodrošinātu šīs direktīvas 
ātru īstenošanu, lai veicinātu patērētāju 
aizsardzību. 

Pamatojums

Papildu laiks, kas ir dots, lai īstenotu noteikumus par uguņošanas ierīcēm, ļauj ražotājiem un 
ievedējiem izmantot tiesības, kuras ir noteiktas attiecīgās valsts tiesību normās, kuras ir spēkā 
pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā. Tajā pašā laikā pārejas posms nodrošina šīs direktīvas 
ātru īstenošanu, lai labāk aizsargātu patērētāju veselību un drošību. Turklāt šis pārejas 
posms nodrošina pietiekami laika saskaņotu standartu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 11
1. panta 4. punkta 3. ievilkums

– pirotehniskiem izstrādājumiem, ko 
izmanto aviācijā,

– pirotehniskiem izstrādājumiem, ko 
izmanto aviokosmiskajā rūpniecībā,
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Pamatojums

Šajā direktīvā neiekļauj gaisa un kosmosa kuģiem paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, 
ņemot vērā, ka šajā nozarē ievēro ļoti augstus iekšējās drošības standartus, un tāpēc nav 
vajadzības pieņemt saskaņotus standartus attiecībā uz šiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 12
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 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.

Pamatojums

Lai tekstu saskaņotu ar ANO ieteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu.

Grozījums Nr. 13
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. Pašu 
vajadzībām izgatavotus izstrādājumus 
neuzskata par tādiem, kas ir laisti tirgū. 

Pamatojums

Lai definīciju par „laišanu tirgū” labāk pielāgotu visiem šajā direktīvā iekļautajiem 
izstrādājumiem, īpaši automobiļu pirotehniskajiem izstrādājumiem, kurus laiž tirgū faktiski 
iekļaušanai citās transportlīdzekļu sistēmās (piemēram, drošības spilvena moduļos, sēdekļos 
utt.), kā arī „galīgai izmantošanai” transportlīdzekļos, lai aizsargātu transportlīdzekļa 
lietotājus. Turklāt ir ieteicams paskaidrot, ka pašu vajadzībām izgatavotus izstrādājumus 
saskaņā ar jaunās pieejas direktīvām parasti neuzskata par laistiem tirgū, un tāpēc šiem 
izstrādājumiem nav jāatbilst šai direktīvai. 

Grozījums Nr. 14
2. panta 3.a) punkts (jauns)
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3.a „Skatuves pirotehniskie izstrādājumi” 
ir elektriski vai elektroniski iedarbināma 
pirotehnika, kura ir paredzēta 
izmantošanai uz skatuves.

(Sk. 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 15
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. „Automobiļu pirotehniskais 
izstrādājums” ir automobiļu drošības 
ierīces sastāvdaļa, kas satur pirotehniskas 
vielas un ko izmanto, lai aktivizētu 
drošības ierīces vai citas ierīces 
transportlīdzekļos.

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad par šajā direktīvā ietvertajiem izstrādājumiem. Vārda 
„mehāniskajos” svītrojums ir pamatots, jo attiecīgos izstrādājumus var izmantot arī 
transportlīdzekļos, kuri nav mehāniski.

Grozījums Nr. 16
2. panta 5. punkts

5. „Ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas izstrādā un/vai izgatavo 
ražojumu, uz kuru attiecas šī direktīva, vai 
kas ir izstrādājis un izgatavojis šādu 
ražojumu ar mērķi laist to tirgū vai 
izmantošanai savām profesionālām vai 
privātām vajadzībām ar savu vārdu vai 
preču zīmi; vai laiž tirgū ražojumu, uz 
kuru attiecas šī direktīva, ar savu vārdu 
vai preču zīmi.

5. „Ražotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas izstrādā un/vai izgatavo 
ražojumu, uz kuru attiecas šī direktīva, vai 
kas ir izstrādājis un izgatavojis šādu 
ražojumu ar mērķi laist to tirgū ar savu 
vārdu vai preču zīmi.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar definīciju par „laišanu tirgū”, īpaši to, ka pašu vajadzībām izgatavotus 
izstrādājumus neuzskata par tādiem, kas ir laisti tirgū, kā arī nosaka precīzāku definīciju, 
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ņemot vērā jaunās pieejas direktīvu principus.

Grozījums Nr. 17
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. „Ievedējs” ir jebkura Kopienā 
reģistrēta fiziska persona vai Kopienā 
dibināta juridiska persona, kura trešās 
valsts izstrādājumu laiž Kopienas tirgū 
pirmo reizi uzņēmējdarbības laikā.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka lielāko daļu uguņošanas ierīču ES tirgū ieved no Ķīnas un pilnvarotos 
pārstāvjus var viegli nomainīt, ievedējs uzņemas ražotāja atbildību un tādējādi nodrošina, ka 
izstrādājums atbilst drošības pamatprasībām un ir piemērota pienācīga atbilstības 
novērtēšanas procedūra, lai izvairītos no viltotu izstrādājumu laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 18
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 turēt un/vai izmantot 
4. klases uguņošanas ierīces, 2. klases 
skatuves pirotehniskos izstrādājumus
un/vai 2. klases citus pirotehniskos 
izstrādājumus atbilstoši 3. pantam.

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 19
3. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) Skatuves pirotehniskie izstrādājumi
1. klase: zemas bīstamības pirotehniskie 
izstrādājumi izmantošanai uz skatuves;
2. klase: izmantošanai uz skatuves 
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paredzēti pirotehniskie izstrādājumi, 
kurus var lietot tikai personas ar 
speciālām zināšanām.

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) grozījumu)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 20
3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) Citi pirotehniskie izstrādājumi (b) Citi pirotehniskie izstrādājumi

1. klase: pirotehniskie izstrādājumi, kas 
nav zemas bīstamības uguņošanas ierīces;

1. klase: pirotehniskie izstrādājumi, kas 
nav uguņošanas ierīces, un zemas 
bīstamības skatuves pirotehniskie 
izstrādājumi;

2. klase: pirotehniskie izstrādājumi, kas 
nav uguņošanas ierīces, kuras paredzētas
personu ar speciālām zināšanām 
izmantošanai vai izmantošanai.

2. klase: pirotehniskie izstrādājumi, kas 
nav uguņošanas ierīces, un skatuves 
pirotehniskie izstrādājumi, kuri paredzēti, 
lai ar tiem rīkotos vai tos izmantotu 
personas ar speciālām zināšanām.

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 21
4. panta 2. punkts

2. Pirotehnisko izstrādājumu ražotāji ir
reģistrēti Kopienā vai iecēluši pilnvarotu 
pārstāvi.

2. Ja ražotājs nav reģistrēts Kopienā, 
pirotehnisko izstrādājumu ievedējs 
uzņemas visas līdzšinējā direktīvā 
noteiktās ražotāja saistības.

Attiecībā uz pārstāvim uzticētajām 
saistībām Kopienas iestādes un 
organizācijas var vērsties pie pilnvarotā 
pārstāvja (nevis pie ražotāja).

Attiecībā uz saistībām Kopienas iestādes 
un organizācijas var vērsties pie ievedēja.
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka lielāko daļu uguņošanas ierīču ES tirgū ieved no Ķīnas un pilnvarotos 
pārstāvjus var viegli nomainīt, ievedējs uzņemas ražotāja atbildību un tādējādi nodrošina, ka 
izstrādājums atbilst drošības pamatprasībām un ir piemērota pienācīga atbilstības 
novērtēšanas procedūra, lai izvairītos no viltotu izstrādājumu laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 22
5. panta 1. punkts

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 tikai tad, ja 
tie atbilst šīs direktīvas prasībām, tiem ir 
CE marķējums un tie atbilst atbilstības 
novērtēšanas prasībām.

Pamatojums

Tehnisks grozījums

Grozījums Nr. 23
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 un 1. klases 
skatuves pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu un/vai pārdošanu plašai 
sabiedrībai.

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 24
6. panta 3. punkts

3. Gadatirgos, komercizstādēs un 
demonstrācijās realizācijas nolūkos 

3. Gadatirgos, komercizstādēs un 
demonstrācijās realizācijas nolūkos 
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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. 

dalībvalstis nekavē tādu pirotehnisko 
izstrādājumu demonstrēšanu, kas neatbilst 
šīs direktīvas nosacījumiem, ar noteikumu, 
ka skaidri saskatāma zīme norāda attiecīgā 
gadatirgus, komercizstādes vai 
demonstrācijas nosaukumu un datumu, 
kā arī uz izstrādājumu neatbilstību un 
nepieejamību pārdošanā, kamēr Kopienā
reģistrēts ražotājs vai ievedējs nenodrošina 
šādu atbilstību. Šādu pasākumu laikā tiek 
veikti nepieciešamie drošības pasākumi 
saskaņā ar jebkādām attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes noteiktajām 
prasībām, lai garantētu personu drošību. 

Pamatojums

Ņemot vērā jaunās pieejas direktīvu principus, laišanu tirgū neuzskata par notikušu, ja 
izstrādājumu izrāda gadatirgos, komercizstādēs vai demonstrācijās. Lai izvairītos no tā, ka 
izstrādājumus laiž tirgū neatbilstīgi šai direktīvai, uz izstrādājumiem jānorāda arī 
galamērķis. Šis grozījums atspoguļo arī to, ka ievedējs uzņemas ražotāja atbildību.

Grozījums Nr. 25
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.

Pamatojums

Lai tekstu labāk piemērotu šajā direktīvā ietvertajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 26
7. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 1. klase

1. klase: 12 gadiem, 1. klase: 16 gadiem,

Pamatojums

Lai gan dalībvalstīs trūkst salīdzināmu datu par negadījumiem ar uguņošanas ierīcēm, lielākā 
daļa negadījumu joprojām notiek ar bērniem līdz 17 gadu vecumam, kā redzams pēc datiem 
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par Lielbritānijā notikušajiem negadījumiem no 2002. līdz 2004. gadam, kad apmēram 50% 
visu negadījumu notika ar bērniem līdz 17 gadu vecumam un vairāk nekā 30% no 
ievainotajiem bērniem bija jaunāki par 13 gadiem. Tāpēc uguņošanas ierīces nedrīkst pārdot 
bērniem līdz 16 gadu vecumam, lai ievērojami samazinātu ar uguņošanas ierīcēm notikušo 
negadījumu skaitu. 

Grozījums Nr. 27
7. panta 2. punkta b) apakšpunkta virsraksts

b) citi pirotehniskie izstrādājumi b) citi pirotehniskie izstrādājumi un 
skatuves pirotehniskie izstrādājumi

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 28
7. panta 3. punkta b) apakšpunkts

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

b) Citus pirotehniskos izstrādājumus un 
skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kas 
atbilst 2. klasei

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 29
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 vai starptautiskos 
standartus šīs direktīvas atbalstam.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar augsta līmeņa grupas CARS 21 ieteikumiem. Kopš Eiropas autobūves 
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piegādes uzņēmumi ražojumus pārdod visā pasaulē, konkurētspējas saglabāšanai priekšroku 
dod ISO standartiem. 

Grozījums Nr. 30
12. panta virsraksts

Marķēšana Izstrādājumu, kuri nav automobiļu 
pirotehniskie izstrādājumi, marķēšana

(Sk. 12.a panta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Jāpatur prātā, ka automobiļu pirotehniskos izstrādājumus parasti nepārdod tieši 
patērētājiem, bet gan profesionāliem lietotājiem (transportlīdzekļu tirgotājiem un to 
pilnvarotajām darbnīcām). Tāpēc tas ir jāņem vērā attiecībā uz šai direktīvā minētajām 
marķēšanas prasībām, kā arī pārējām prasībām, kuras nosaka citi Kopienas tiesību akti, īpaši 
Komisijas Direktīva 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā 
izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot 
Direktīvas 89/379/EEK 10. pantu, ar kurā minētajām drošības datu lapām jābūt 
nodrošinātām autotransporta pirotehnisko izstrādājumu piegādes partijām.

Grozījums Nr. 31
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 ražotāja vai ievedēja
nosaukumu, izstrādājuma nosaukumu un 
tipu, minimālos vecuma ierobežojumus 
izmantošanai atbilstoši 7. panta 1. un 
2. punktam, attiecīgo klasi, lietošanas 
instrukcijas, derīguma termiņu 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).
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Pamatojums

Ir svarīgi, ka uz izstrādājuma etiķetes, ja ražotājs nav dibināts Kopienā, norāda ievedēja 
vārdu vai nosaukumu, lai noteiktu personu, kura ir atbildīga par izstrādājuma laišanu tirgū, 
un tādējādi izvairītos no viltotu izstrādājumu laišanas tirgū. Ir svarīgi norādīt arī 
izstrādājuma derīguma termiņu, lai izvairītos no negadījumiem ar uguņošanas ierīcēm.

Grozījums Nr. 32
12. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Skatuves pirotehniskie izstrādājumi 
papildus satur vismaz šādu informāciju: 
1. klase: nepieciešamības gadījumā „tikai 
izmantošanai ārpus telpām” un minimālo 
drošības attālumu,
2. klase: „izmantošanai tikai personām ar 
speciālām zināšanām” un ar minimālo(-
iem) drošības attālumu(-iem).

(Sk. 2. panta 3.a punkta (jauns) un 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkta (jauns) grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvas projektā arī pienācīgi jāņem vērā šie pirotehniskie izstrādājumi un to specifiskums, 
sevišķi to klasifikācija, lai CEN varētu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 33
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.

Svītrots

Pamatojums

Tā kā pašu vajadzībām izgatavotas uguņošanas ierīces neuzskata par tādām, kas ir laistas 
tirgū, un tādēļ tām nav jāatbilst šīs direktīvas noteikumiem, tostarp marķēšanas prasībām, šis 
punkts vairs nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 34
12.a pants (jauns)
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12.a pants
Automobiļu pirotehnisko izstrādājumu 

marķēšana
1. Uz automobiļu pirotehnisko 
izstrādājumu marķējuma jānorāda vismaz 
ražotāja vai ievedēja vārds vai 
nosaukums, kā arī izstrādājuma 
nosaukums un tips.
2. Ja uz automobiļa pirotehniskā 
izstrādājuma nav pietiekami daudz vietas, 
lai etiķete atbilstu 1. punkta prasībām, šo 
informāciju sniedz uz iepakojuma.

Pamatojums

Jāpatur prātā, ka automobiļu pirotehniskos izstrādājumus parasti nepārdod tieši 
patērētājiem, bet gan profesionāliem lietotājiem (transportlīdzekļu tirgotājiem un to 
pilnvarotajām darbnīcām). Tāpēc tas ir jāņem vērā attiecībā uz šai direktīvā minētajām 
marķēšanas prasībām, kā arī pārējām prasībām, kuras nosaka citi Kopienas tiesību akti, īpaši 
Komisijas Direktīva 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā 
izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot 
Direktīvas 89/379/EEK 10. pantu, ar kurā minētajām drošības datu lapām jābūt 
nodrošinātām autotransporta pirotehnisko izstrādājumu piegādes partijām.

Grozījums Nr. 35
13. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis regulāri veic pirotehnisko 
izstrādājumu pārbaudes vai nu ievešanas 
brīdī attiecīgās valsts teritorijā, vai arī 
uzglabāšanas un ražošanas vietās.

Pamatojums

Lai varētu uzraudzīt tirgū laistos izstrādājumus, uzraudzības iestādēm ir pilnvaras, 
kompetence un resursi regulāri apmeklēt tirdzniecības, rūpniecības un uzglabāšanas ēkas,
rīkot izlases pārbaudes, ņemt izstrādājumu paraugus un tos pārbaudīt un izmeklēt, kā arī 
iegūt visu vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr. 36
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis informē Komisiju par 
tirgus uzraudzības pasākumiem.
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Pamatojums

Valstu uzraudzības iestādēm un Komisijai jāsniedz savstarpēja palīdzība, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas atbilstīgu un vienādu piemērošanu. 

Grozījums Nr. 37
15. pants

1. Ja dalībvalstij ir attaisnojams iemesls 
uzskatīt, ka kāds pirotehniskais 
izstrādājums neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, tā, ievērojot 13. panta 3. punkta 
un 14. panta nosacījumus, norāda šāda 
lēmuma iemeslus, jo īpaši, ja neatbilstības 
iemesls ir:

1. Ja dalībvalsts nepiekrīt citas dalībvalsts 
atbilstīgi 13. un 14. pantam īstenotajiem 
pasākumiem, vai Komisija uzskata, ka 
šādi pasākumi ir pretrunā ar Kopienas 
tiesību aktiem, Komisija nekavējoties 
apspriežas ar visām iesaistītajām pusēm, 
izvērtē pasākumu un pieņem nostāju par 
to, vai attiecīgais pasākums ir pamatots. 
Komisija savu nostāju paziņo dalībvalstīm 
un informē par to ieinteresētās puses.

(a) neatbilstība pamatprasībām, kas 
minētas 4. panta 1. punktā,
(b) nepareiza 8. pantā minēto saskaņoto 
standartu piemērošana,
(c) trūkumi pašos saskaņotajos 
standartos, kas minēti 8. pantā.

Ja Komisija uzskata valsts pasākumu par 
pamatotu, dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nedrošo izstrādājumu 
izņemtu no attiecīgās valsts tirgus, un par 
to informē Komisiju. 
Ja Komisija uzskata valsts pasākumu par 
nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts to atceļ.

2. Komisija bez kavēšanās sāk 
konsultācijas ar attiecīgajām personām. 
Pēc šīm konsultācijām Komisija izsver, 
vai dalībvalsts veiktie pasākumi ir 
pamatoti vai ne, un paziņo savu atzinumu 
dalībvalstij, kurai pieder šī iniciatīva, 
pārējām dalībvalstīm un ražotājam vai tā 
pilnvarotajam pārstāvim.
3. Ja 1. punktā minētie pasākumi pamatojas 
uz trūkumiem saskaņotajos standartos, 
Komisija iesniedz šo jautājumu saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK izveidotajai komitejai, 
ja dalībvalsts, kas uzsākusi šos pasākumus, 
saglabā savu nostāju, un Komisija vai 

3. Ja 1. punktā minētie pasākumi pamatojas 
uz trūkumiem saskaņotajos standartos, 
Komisija iesniedz šo jautājumu saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK izveidotajai komitejai, 
ja dalībvalsts, kas uzsākusi šos pasākumus, 
saglabā savu nostāju, un Komisija vai 
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dalībvalsts sāk 9. pantā minēto procedūru. dalībvalsts sāk 9. pantā minēto procedūru.

4. Ja pirotehniskais izstrādājums nav 
atbilstošs, bet tam ir CE marķējums, 
kompetentā dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus pret marķējuma pievienotāju un 
informē par to Komisiju. Komisija informē 
pārējās dalībvalstis.

4. Ja pirotehniskais izstrādājums nav 
atbilstošs, bet tam ir CE marķējums, 
kompetentā dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus pret marķējuma pievienotāju un 
informē par to Komisiju. Komisija informē 
pārējās dalībvalstis.

5. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis 
regulāri saņem informāciju par 
procedūras norisi un rezultātu.

Pamatojums

Komisija pieņem nostāju tikai domstarpību gadījumā. Tādējādi Komisijai būs lielākas 
iespējas strauji rīkoties, ja par ierosinātajiem pasākumiem ir domstarpības.

Grozījums Nr. 38
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 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.

b) izņemt izstrādājumu no tirgus,

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.

Pamatojums

Tehnisks grozījums, lai panāktu lielāku teksta skaidrību, jo pēdējā rindkopa attiecas gan uz 
a), gan b) apakšpunktu.



PR\610139LV.doc 23/29 PE 371.984v01-00

LV

Grozījums Nr. 39
17. panta 3.a ievilkums (jauns)

– izveido datu bāzi par negadījumiem, kas 
notikuši, izmantojot pirotehniskus 
izstrādājumus.

Pamatojums

Dati par nelaimes gadījumiem regulāri jāsalīdzina, lai novērtētu direktīvas efektivitāti. 
Komisijas izvērtējums par ietekmi parāda, ka Komisija turpinās prasīt no dalībvalstīm 
nelaimes gadījumu statistiku, un mudinās dalībvalstis, kurām vēl nav ar uguņošanas ierīcēm 
saistīto nelaimes gadījumu reģistrēšanas sistēmas, pēc šā priekšlikuma pieņemšanas šādu 
sistēmu izveidotu.

Grozījums Nr. 40
20. panta 2. punkts

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

2. Tās piemēro minētos tiesību aktus līdz 
[…]1 attiecībā uz 1., 2. un 3. klases 
uguņošanas ierīcēm un līdz […] attiecībā 
uz citiem pirotehniskiem izstrādājumiem, 
4. klases uguņošanas ierīcēm un skatuves 
pirotehniskajiem izstrādājumiem..

1 24 mēnešus pēc šīs direktīvas 
publicēšanas.

1 3 gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas.

Pamatojums

Papildu laiks, kas ir dots, lai īstenotu noteikumus par uguņošanas ierīcēm, ļauj ražotājiem un 
ievedējiem izmantot tiesības, kuras ir noteiktas attiecīgās valsts tiesību normās, kuras ir spēkā 
pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā. Tajā pašā laikā pārejas posms nodrošina šīs direktīvas 
ātru īstenošanu, lai labāk aizsargātu patērētāju veselību un drošību. Turklāt šis pārejas 
posms nodrošina pietiekami laika saskaņotu standartu pieņemšanai. Tādējādi nošķir 1., 2. un 
3. klases uguņošanas ierīces, kuru standarti būs tikai jāpārskata, no 4. klases uguņošanas 
ierīcēm un pārējiem pirotehniskiem izstrādājumiem un skatuves pirotehniskiem 
izstrādājumiem, kuru standarti vēl nav pieņemti.
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PASKAIDROJUMS

1. Direktīvas projekts un galvenie problēmjautājumi

Šī direktīvas projekta mērķis ir sagatavot tirgus noteikumus par uguņošanas ierīcēm un 
transportlīdzekļu drošības aprīkojumu, kurā izmanto pirotehnisku tehnoloģiju. Tāpēc 
priekšlikuma mērķi ir būtiski, lai nodrošinātu pirotehnikas izstrādājumu brīvu apriti ES, 
uzlabotu patērētāju un profesionāļu drošību, samazinātu nelaimes gadījumu skaitu un 
nopietnību, kā arī saskaņotu drošības noteikumus visās dalībvalstīs.

Transportlīdzekļu drošībai paredzētā pirotehniskā aprīkojuma tirgus ir apmēram EUR 5,5 
miljardi un uguņošanas ierīču tirgus ir EUR 1,4 miljardi. Saskaņā ar 2004. gada datiem 96% 
no tirgū esošajām pirotehnikas ierīcēm ieved no Ķīnas.

Direktīvas galīgajā tekstā jābūt skaidrām šādu jēdzienu definīcijām: „pirotehniski 
izstrādājumi”, „ražotājs” un „persona ar speciālām zināšanām” (2. pants). 

Uguņošanas ierīču tirgu raksturo problēmas, kuras ir saistītas ar ievesto izstrādājumu kvalitāti, 
drošu apiešanos ar tiem, ražošanas apstākļiem, kā arī izstrādājumu dažādo klašu 
standartizāciju un specifikāciju. Ir vairāki pretrunīgi jautājumi, īpaši minimālā vecuma 
noteikšana šo izstrādājumu izmantošanai, atsevišķu dalībvalstu brīvība pieņemt noteikumus,
īpaši tirdzniecības procesi, kuru pamatā ir kultūras vai reliģiskas tradīcijas, kā arī 
izstrādājumu dažādu veidu pārbaudes nolūkā nodrošināt kvalitāti un nekaitīgumu.

Transportlīdzekļu rūpniecības drošības aprīkojuma, kurā izmanto pirotehniskas tehnoloģijas, 
tirgū, kas ir tautsaimnieciski svarīgāks, atšķiras problēmas, kā arī nepieciešamība pēc 
skaidrības un lielākas precizitātes. Visādā ziņā transportlīdzekļu drošības aprīkojuma vienota 
sertificēšanas kārtība būtu solis uz priekšu, un īpašs marķējums arī būtu panākums, kas 
sekmētu faktiska iekšējā tirgus izveidi Eiropas Savienībā. 

Iesniegto grozījumu kopums, kuru var papildināt, ir paredzēts, lai risinātu galvenos aspektus, 
kuros ir nepieciešami labojumi vai pilnveidojumi. Pie pirotehniskiem izstrādājumiem ir ļoti 
vēlams iekļaut ne tikai uguņošanas ierīces, bet arī pirotehnikas izstrādājumus, kurus izmanto 
uz skatuves, kā arī drošības spilvenos, drošības jostās un citā transportlīdzekļu drošības 
aprīkojumā. 

Problēmas radās, jo pie „laišanas tirgū” nevarēja iekļaut pašu vajadzībām izgatavotas 
uguņošanas ierīces, lai apmierinātu atsevišķu valstu vai reģionu īpašās prasības. Bija svarīgi 
arī nodrošināt, ka automobiļu pirotehnisko izstrādājumu marķējums ietver noteikumu, ka tos 
var pārdot tikai profesionāliem lietotājiem. Šādā pašā nolūkā radās nepieciešamība izskaidrot 
„pirotehniska izstrādājuma” jēdzienu, to atspoguļojot vairākos grozījumos.  Uz skatuves 
izmantojamu pirotehnisku izstrādājumu definīcija ietver visus šādus izstrādājumus, kuri ir 
paredzēti un ražoti izmantošanai izklaidēm un uz skatuves.
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Radās arī nepieciešamība grozīt „automobiļu pirotehnisko izstrādājumu„ definīciju, t.i., 
transportlīdzekļu drošības aprīkojuma elementu sastāvdaļas, kuras satur pirotehniskas vielas,
attiecībā uz marķējumu pievienot atsauci uz pirotehnisko izstrādājumu derīguma termiņu,
paskaidrot pirotehnisko izstrādājumu ražotāja un ievedēja jēdzienus, kā arī iesniegt 
grozījumus par pirotehnisko izstrādājumu regulāru pārbaudi un uzglabāšanu. Jānodrošina 
iespējami stingrākie pirotehnisko izstrādājumu drošības standarti, iekļaujot ražošanas, 
uzglabāšanas un gala izmantošanas posmus. 

Ir svarīgi arī saprast, ka ir īstenojama jauna pieeja saskaņošanai. 

2. Jauna pieeja saskaņošanai

Referents vēlas uzsvērt, ka iekšējā preču tirgus izveidi nevarētu panākt, nepieņemot jaunu 
reglamentējošu praksi, jaunu pieeju saskaņošanai, kura nosaka tikai vispārējās būtiskās 
prasības, ļaujot valstij iejaukties tikai būtiskās lietās, kā arī uzņēmumiem un nozarei dodot 
iespēju izvēlēties, kā pildīt saistības pret valsti. 

Jauno reglamentējošo praksi un stratēģiju noteica Padomes 1985. gada Rezolūcijā par jaunu 
pieeju tehniskai saskaņošanai un standartizācijai, ar kuru nostiprina šādus principus:

– likumdošanas saskaņošana attiecas uz būtiskajām prasībām, kurām jāatbilst Kopienas tirgū 
laistajiem izstrādājumiem, ja attiecībā uz tiem grib izmantot Kopienas preču brīvās aprites
priekšrocības;
– direktīvās noteiktajām pamatprasībām atbilstīgo izstrādājumu tehniskos rādītājus paredz 
saskaņotajos standartos, kuri ir privātu Eiropas Standartizācijas organizāciju pieņemti Eiropas 
standarti;
– saskaņoto un citu standartu piemērošana ir brīvprātīga, un ražotājs vienmēr var ievērot citus 
tehniskos rādītājus, lai izpildītu prasības;
– valstu standartos iestrādā saskaņotos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti 
„Oficiālajā Vēstnesī”. Šī iestrādāšana nozīmē, ka attiecīgajiem Eiropas standartiem ir jābūt 
pieejamiem tāpat kā valstu standartiem, un noteiktā laikā posmā jāatceļ visi pretrunīgie valstu 
standarti;
– attiecībā uz izstrādājumiem, kuri ir ražoti atbilstīgi valsts standartam, kurā ir iestrādāts 
saskaņots standarts, var izmantot atbilstības pieņēmumu, ka attiecīgi ir izpildītas 
piemērojamās jaunās pieejas direktīvas pamatprasības;
– tirgū var laist vienīgi izstrādājumus, kuri atbilst pamatprasībām;
– drošības klauzulas procedūra ir vajadzīga, lai dotu iespēju apstrīdēt izstrādājuma atbilstību, 
kā arī saskaņoto standartu trūkumus vai nepilnības.

Pašreizējais direktīvas priekšlikums par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū ir pilnīgi 
balstīts uz iepriekš minētajiem jaunās pieejas principiem, kurus arī pilnīgi ievēro. Tādējādi ar 
šo direktīvu nosaka vispārīgas veselības un drošības prasības, kuras jāievēro attiecībā uz 
pirotehniskiem izstrādājumiem.

Turklāt pašreizējais direktīvas projekts atbilst Direktīvai 93/15/EEK par noteikumu 
saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un 
pārraudzību. Lai gan minētā direktīva patiešām neiekļauj pirotehniskos izstrādājumus savā 
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jomā, vienā no tās apsvērumiem ir norādīts, ka tiek plānoti papildu tiesību akti par 
pirotehniskiem izstrādājumiem.

3. Secinājums

Referents uzskata, ka saskaņošana, ievērojot jauno pieeju, ir nepieciešama pirotehnisku 
izstrādājumu laišanai tirgū, jo dalībvalstīm ir pašām savas likumīgās veselības un drošības 
intereses, kuras patērētāju aizsardzības labad var traucēt Kopienas iekšējo tirdzniecību. Tomēr 
šis saskaņotais pasākums nav pilnīgs, jo nenosaka precīzākus valstu noteikumus, piemēram, 
par minimālo vecumu, kā arī atsevišķu klašu uguņošanas ierīču tirdzniecību un izmantošanu.

Kopumā ir cerība, ka šī direktīva pēc pilnīgām debatēm paredzēs reglamentējošu standartu 
kopumu abām attiecīgajām nozarēm. Notikusī atklātā uzklausīšana bija galvenais solis, un 
būtiska būs arī ietekmes izvērtējuma analīze.
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PIELIKUMS: IEROBEŽOJUMI UGUŅOŠANAS IERĪČU PĀRDOŠANAI 
PATĒRĒTĀJIEM, ŅMEOT VĒRĀ VECUMU, KĀ ARĪ GADA LAIKU, KURĀ TĀS 

VAR PĀRDOT VAI IZMANTOT1

Dalībvalsts Minimālā vecuma ierobežojumi Sezonas ierobežojumi

Apvienotā 

Karaliste

I, II un III klase – no 18 gadiem
IV klase – tikai profesionāļiem

Bez ierobežojuma

Austrija I klase – (Uguņošanas ierīces 
izklaidēm un uguņošanas ierīču 
rotaļlietas) – bez ierobežojuma
II klase – pārdod no 18 gadiem
III klase – (lielākas uguņošanas 
ierīces)
Ar īpašu atļauju
IV klase – profesionālai lietošanai

Bez ierobežojuma

Beļģija No 16 gadiem, izņemot noteiktus 
īpašus izstrādājumus

Bez ierobežojuma

Čehija I klase – bez ierobežojuma
II klase – no 18 gadiem
III un IV klase – no 18 gadiem

Bez ierobežojuma

Dānija I klase – no 15 gadiem
II klase – no 18 gadiem

Bez ierobežojuma

Francija I klase – no 8 gadiem
II un III klase – no 18 gadiem
IV klase – profesionālai lietošanai, 
no 18 gadiem

Bez ierobežojuma

Grieķija Pamatā vispārējs aizliegums 
pārdot parastiem patērētājiem
Nepieciešama īpaša atļauja 
iegādāties, pārvadāt un izmantot

Nedrīkst izmantot
Lieldienās

Igaunija Parasti no 18 gadiem, lai gan 
I klases izstrādājumus var pārdot arī 
jaunākām personām

Petaržu tirdzniecība un 
izmantošana ir aizliegta no 
01.11. – 30.12.

  
1 Avots: Eiropas Komisijas Apspriežu dokuments, Pamatinformācija par dalībvalstu tiesību aktiem uguņošanas 
ierīču jomā, kura ir iekļauta uguņošanas ierīču politikas pārskatā — Apspriežu dokuments, Īrijas Tieslietu 
departaments, Līdztiesības un likumu reforma, 2005. gada maijs:
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Īrija Pamatā vispārējs aizliegums 
pārdot parastiem patērētājiem.
Ievešana atļauta profesionāļiem

/

Itālija / /

Kipra Pamatā vispārējs aizliegums 
pārdot parastiem patērētājiem
Atkarīgs no sprāgstvielu inspektora. 

Tikai parastiem patērētājiem tirgotās 
brīnumsvecītes, Ziemassvētku 
petardes un kapseles

/

Latvija I un II klase – no 16 gadiem Bez ierobežojuma

Lietuva No 18 gadiem No 20. janvāra līdz 
1. decembrim atļauts 
pārdot vienīgi 
speciālistiem

Luksemburga I klase – bez ierobežojuma
II un III klase – no 18 gadiem

Bez ierobežojuma

Malta / /

Nīderlande / /

Polija / /

Portugāle No 18 gadiem Bez ierobežojuma

Slovākija / /

Slovēnija / /

Somija Vismazāk bīstamās uguņošanas 
ierīces — no 12 gadiem
Lielākā daļa uguņošanas ierīču no 
18 gadiem

Tirdzniecība aizliegta no 
1. līdz 26.
decembrim

Spānija I klase – no 8 gadiem
II klase – no 14 gadiem
III klase – no 18 gadiem
IV klase – tikai profesionāļiem

Bez ierobežojuma

Ungārija Pilnīgi aizliegts pārdot parastiem 
patērētājiem /

Vācija I klase – ieteicams no 12 gadiem
II klase – no 18 gadiem
III klase – no 18 gadiem, 
nepieciešama atļauja
IV klase – profesionālai lietošanai

II klases izstrādājumus var 
izmantot tikai 
31. decembrī un 1. janvārī
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Zviedrija No 18 gadiem (nelielu skaitu 
izstrādājumu) /

Bulgārija I klase – bez ierobežojuma
II klase – no 18 gadiem
III un IV klase – tikai 
profesionālai lietošanai

Bez ierobežojuma

Rumānija No 18 gadiem Var pārdot vienīgi no 
27. decembra līdz 
31. decembrim un 
izmantot no 31. decembra 
līdz 1. janvārim


