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TABUĽKA ZHODY 
Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo  16. apríla 2014 , ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z .............. 2014 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
1
2
3
4
5
6
7
9
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Č:1

Registračné číslo

1.   Pyrotechnické výrobky musia byť označené registračným číslom, ktoré obsahuje:
a) 
štvormiestne identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vydal certifikát o skúške typu ES v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/ES (modul B), certifikát o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. b) smernice 2007/23/ES (modul G) alebo schválenie systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. c) smernice 2007/23/ES (modul H);
b)
kategóriu pyrotechnického výrobku, pre ktorý je zhoda potvrdená v skrátenej podobe, a to veľkými písmenami:
—F1, F2, F3 a F4 pre zábavnú pyrotechniku kategórie 1, 2, 3 a 4,
—T1 alebo T2 pre scénické pyrotechnické výrobky kategórie T1 a T2,
—P1 alebo P2 pre iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 a P2;
c)
spracovateľské číslo, ktoré používa notifikovaný orgán pre pyrotechnický výrobok.
2.   Registračné číslo má takúto štruktúru: „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde XXXX sa vzťahuje na odsek 1 písm. a), YY sa vzťahuje na odsek 1 písm. b) a ZZZZ… sa vzťahuje na odsek 1 písm. c).
N
Xxx/2014
§ 7
§ 7
Vysledovateľnosť
(1)	Výrobca je povinný označiť pyrotechnické výrobky registračným číslom, ktoré mu pridelí notifikovaná osoba vykonávajúca posudzovanie zhody podľa § 14 za účelom vysledovateľnosti pyrotechnických výrobkov. Pridelenie čísla sa vykonáva v súlade s jednotným systémom určeným Európskou komisiou podľa odseku 3.
(2)	Výrobca a dovozca sú povinní uchovávať záznamy o registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré sprístupnia na trhu a tieto údaje poskytnúť na žiadosť orgánom dohľadu.
(3)	Registračné číslo podľa odseku 1 obsahuje
a) štvormiestne identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o EÚ skúške typu v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. a) (modul B), certifikát o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. b) (modul G) alebo schválenie systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. c) (modul H),
b) kategóriu pyrotechnického výrobku, pre ktorý je zhoda potvrdená, v skrátenej podobe veľkými písmenami
1. F1, F2, F3 alebo F4 pre zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3 alebo F4,
2. T1 alebo T2 pre scénické pyrotechnické výrobky kategórie T1 alebo T2,
3. P1 alebo P2 pre iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 alebo P2,
c) spracovateľské číslo, ktoré používa notifikovaná osoba pre pyrotechnický výrobok. 
(4)	Registračné číslo podľa odseku 1 má štruktúru „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde XXXX sa vzťahuje na odsek 3 písm. a), YY sa vzťahuje na odsek 3 písm. b) a ZZZZ… sa vzťahuje na odsek 3 písm. c).
Ú

Č:2
O:1
Povinnosti notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány, ktoré vykonávajú postupy posudzovania zhody podľa článku 9 smernice 2007/23/ES, sú povinné viesť register pyrotechnických výrobkov, pre ktoré vydali certifikáty o skúške typu ES v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/ES (modul B), certifikáty o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. b) smernice 2007/23/ES (modul G) alebo schválenia systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. c) smernice 2007/23/ES (modul H); vo formáte stanovenom v prílohe k tejto smernici.

Register pyrotechnických výrobkov musí obsahovať aspoň informácie o položkách uvedených v prílohe. Tieto informácie sa musia uchovávať aspoň 10 rokov odo dňa, keď notifikované orgány vydali certifikáty alebo schválenia uvedené v prvom odseku.

Notifikované orgány sú povinné pravidelne aktualizovať register a zverejniť ho na internete.
N
Xxx/2014
§ 19
O:14,15,16
(14)	Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva postupy posudzovania zhody podľa § 14 tohto nariadenia vlády, je povinná viesť register pyrotechnických výrobkov, pre ktoré vydala certifikáty o EÚ skúške typu v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. a) tohto nariadenia vlády (modul B), certifikáty o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. b) tohto nariadenia vlády (modul G) alebo schválenia systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody ustanoveným v § 14 písm. c) tohto nariadenia vlády (modul H); vo formáte ustanovenom v prílohe č. 4.
(15)	Register pyrotechnických výrobkov obsahuje najmä informácie o položkách ustanoveným v prílohe č. 4. Tieto informácie notifikovaná osoba uchováva aspoň desať rokov odo dňa, keď notifikovaná osoba vydala certifikáty alebo schválenia ustanovené v odseku 14.
(16)	Notifikovaná osoba je povinná aktualizovať register pyrotechnických výrobkov bezodkladne po vydaní certifikátu a zverejniť ho na svojom webovom sídle.
Ú

Č:2
O:2
2.   Ak je oznámenie orgánu na posudzovanie zhody stiahnuté, tento orgán prevedie register na iný notifikovaný orgán alebo na príslušný orgán daného členského štátu
N
Xxx/2014
§ 19
O:17
(17)	Ak bola notifikácia notifikovanej osoby zrušená, notifikovaná osoba bezodkladne prevedie register na inú notifikovanú osobu alebo na úrad.
Ú

Č:3
Povinnosti výrobcov a dovozcov

Výrobcovia a dovozcovia pyrotechnických výrobkov:
a) 
vedú záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré vyrobili alebo doviezli, vrátane ich obchodného mena, všeobecného typu a podtypu a podľa potreby aj o mieste výroby, a to najmenej 10 rokov, odkedy bol výrobok uvedený na trh;
b)
prevedú záznamy príslušným orgánom, ak výrobca alebo dovozca ukončí svoju činnosť;
c)
poskytnú príslušným orgánom a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodneného požiadania informácie uvedené v písmene a).

N
Xxx/2014
§ 6 
P:q,r,s













§ 10
O:2
P: k,l,m
Výrobca je povinný
q)	viesť záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré vyrobil, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby, a to najmenej počas desiatich rokov odo dňa kedy bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
r)	pri ukončení svojej činnosti zaslať záznamy podľa písmena q) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), do 10 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o ukončení svojej činnosti a
s)	poskytnúť ministerstvu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene q) do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(2)	Dovozca je povinný
k)	viesť záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré doviezli, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby, a to najmenej počas 10 rokov, odo dňa kedy bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
l)	pri ukončení svojej činnosti zaslať záznamy podľa písmena k) ministerstvu, do 10 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o ukončení svojej činnosti a
m)	poskytnúť ministerstvu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene k) do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.


Č:4
Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 17. októbra 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Xxx/2014





















264/1999
§ 27





Príloha č. 5














§ 8
O:3
P:d)

§ 27
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem § 6, § 7 písm. q) až s), § 10 ods. 2 písm. k) až m) a § 19 ods. 14 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. októbra 2016.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. ....../2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).
2.	Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo  16. apríla 2014, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014).
3.	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoločenstiev, pričom ich text zasiela orgánom Európskych spoločenstiev.


Č:5
Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
n.a.





Č:6
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 16. apríla 2014
n.a.





Príloha
Formát registrácie uvedený v článku 2 ods. 1 
Registračné číslo
Dátum vydania certifikátu o skúške typu ES (modul B), certifikátu o zhode (modul G) alebo schválenia systému kvality (modul H) a podľa potreby dátum ukončenia platnosti
Výrobca
Typ výrobku (všeobecný) a prípadný podtyp
Modul zhody výrobnej fázy
Notifikovaný orgán, ktorý vykonáva posudzovanie zhody vo výrobnej fáze
Doplňujúce informácie

 
 
 
 
 
 
 

(1)  Musí sa vyplniť vždy, ak spadá pod notifikovaný orgán, ktorý vykonáva postup posudzovania zhody uvedený v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/EC (modul B). Nevyžaduje sa pre postupy posudzovania zhody uvedené v článku 9 písm. b) a c) (moduly G a H). Uvádzajú sa informácie (ak sú známe) v prípade, že sa týkajú iného notifikovaného orgánu.
N
Xxx/2014
Príloha 4
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. ....../2014 Z. z.

Formát registrácie ustanovený v § 19 ods. 14

Registračné číslo
Dátum vydania certifikátu o EÚ skúške typu (modul B), certifikátu o zhode (modul G) alebo schválenia systému kvality (modul H) a podľa potreby dátum ukončenia platnosti
Výrobca
Typ výrobku (všeobecný) a prípadný podtyp
Modul zhody výrobnej fázy
Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva posudzovanie zhody vo výrobnej fáze
Doplňujúce informácie










Modul zhody výrobnej fázy sa vyplní vždy, ak spadá pod notifikovanú osobu, ktorá vykonáva postup posudzovania zhody ustanovený v § 14 písm. a) (modul B). Nevyžaduje sa pre postupy posudzovania zhody ustanovené v § 14 písm. b) a c) (moduly G a H). Uvádzajú sa informácie (ak sú známe) v prípade, že sa týkajú inej notifikovanej osoby.
Ú

*    členenie smernice je vecou gestora
** dátum účinnosti zapíšte vo formáte dd/mm/rrrr, napr. 17/07/2005
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti
N – neaplikovateľné

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu: 
Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo  16. apríla 2014 , ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov
Por. č.
Názov predpisu:

1
Nariadenie vlády slovenskej republiky z .............. 2014 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu




