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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2014/58/EU 

av 16. april 2014 

om opprettelse av et system for sporing av pyrotekniske artikler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/23/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF av 23. mai 2007 om omsetning av pyrotekniske artikler(1), 

særlig artikkel 18 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2007/23/EF fastsettes regler for sikkerhet i forbindelse med pyrotekniske artikler på unionsmarkedet, og at 

det skal opprettes et sporingssystem på unionsplan. 

2)  For å sikre at pyrotekniske artikler kan spores, bør de merkes med et registreringsnummer som er basert på et ensartet 

nummereringssystem. Meldte organer bør føre et register over registreringsnumrene de tildeler når de utfører 

samsvarsvurderingen. Et slikt system vil sikre identifisering av pyrotekniske artikler og produsentene av disse i hele 

omsetningskjeden. Produsenter og importører bør føre registre over registreringsnumrene til de pyrotekniske artiklene 

de gjør tilgjengelige på markedet, og bør på anmodning gjøre disse opplysningene tilgjengelige for berørte myndigheter. 

3)  Det ensartede nummereringssystemet er basert på elementer som allerede anvendes i samsvar med eksisterende 

harmoniserte standarder, og innebærer derfor bare en begrenset ekstra byrde for markedsdeltakerne. 

4)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2007/23/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Registreringsnummer 

1. Pyrotekniske artikler skal merkes med et registreringsnummer som inneholder følgende: 

a)  Det firesifrede identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har utstedt EF-typeprøvingssertifikat i samsvar med 

framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B), eller 

samsvarssertifikat i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) i direktiv 

2007/23/EF (modul G) eller godkjenning av kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering 

omhandlet i artikkel 9 bokstav c) i direktiv 2007/23/EF (modul H).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 17.4.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2015 av 25. februar 

2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 34.  

(1) EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1. 
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22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/275 

 

b)  Kategorien av den pyrotekniske artikkelen som samsvar er sertifisert for, i forkortet format skrevet med store bokstaver: 

— F1, F2, F3 eller F4 for fyrverkeri i kategori 1, 2, 3 og 4, 

— T1 eller T2 for pyrotekniske sceneartikler i kategori T1 og T2, 

— P1 eller P2 for andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2. 

c)  Løpenummeret som det meldte organet har brukt på den pyrotekniske artikkelen. 

2. Registreringsnummeret skal ha følgende format: «XXXX–YY–ZZZZ …», der XXXX viser til nr. 1 bokstav a), YY viser 

til nr. 1 bokstav b) og ZZZZ … viser til nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 2 

Meldte organers forpliktelser 

1. Meldte organer som gjennomfører framgangsmåtene for samsvarsvurdering i henhold til artikkel 9 i direktiv 2007/23/EF, 

skal føre et register over pyrotekniske artikler de har utstedt EF-typeprøvingssertifikater for i samsvar med framgangsmåten for 

samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B), eller samsvarssertifikater i samsvar med 

framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) i direktiv 2007/23/EF (modul G) eller godkjenning av 

kvalitetssystemer i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav c) i direktiv 

2007/23/EF (modul H) i formatet fastsatt i vedlegget til dette direktiv. 

Registeret over pyrotekniske artikler skal minst inneholde opplysninger om de punktene som er angitt i vedlegget. 

Opplysningene skal lagres i minst ti år fra den datoen de meldte organene utstedte sertifikatene eller godkjenningene nevnt i 

første ledd. 

Meldte organer skal ajourføre registeret regelmessig og gjøre det offentlig tilgjengelig på internett. 

2. Dersom et samsvarsvurderingsorgans bemyndigelse tilbakekalles, skal nevnte organ overføre registeret til et annet meldt 

organ eller vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 3 

Produsenters og importørers forpliktelser 

Produsenter og importører av pyrotekniske artikler skal 

a)  føre et register over alle registreringsnumre for pyrotekniske artikler de har produsert eller importert, eventuelt sammen 

med artiklenes handelsnavn, generiske type og undertype samt produksjonssted, i minst ti år etter at artikkelen er brakt i 

omsetning, 

b)  overføre registeret til vedkommende myndigheter dersom produsenten eller importøren avvikler sin virksomhet, 

c)  framlegge opplysningene nevnt i bokstav a) for vedkommende myndigheter og markedstilsynsmyndigheter i alle 

medlemsstater på begrunnet anmodning fra dem. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 17. oktober 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler.  
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Registerformat omhandlet i artikkel 2 nr. 1 

Registreringsnummer 

Dato for utstedelse av EF-

typeprøvingssertifikat 

(modul B), 

samsvarssertifikat (modul G) 

eller godkjenning av 

kvalitetssystem (modul H) 

og utløpsdato dersom dette 

er relevant 

Produsent 

Produkttype (generisk) og  

-undertype dersom dette er 

relevant 

Samsvarsmodul for 

produksjonsfasen(1) 

Meldt organ som utfører 

samsvarsvurdering av 

produksjonsfasen(1) 

Tilleggsopplysninger 

       

(1) Må alltid fylles ut dersom den ansvarlige er det meldte organet som gjennomfører framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B). Ikke påkrevd for 

framgangsmåter for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) og c) (modul G og H). Opplysningene (dersom de foreligger) skal framlegges dersom et annet meldt organ er berørt. 

 


