
Darbības, kas jāveic visiem kabeļu pircējiem, lai pārliecinātos, 
ka dokumentācija/etiķete pilnībā atbilst CPR noteikumiem.

CPR kabeļa etiķetes un EĪD
atbilstības pārbaude



@Izplatītāji: lūdziet ražotājiem iesniegt EĪD par kabeļiem, ko jūs plānojat 

iegādāties, un pārbaudiet etiķeti. Jūs esat atbildīgs par šīs dokumentācijas 

nodošanu saviem klientiem. Jūsu uzdevums ir pārliecināties, ka tirgū tiek pārdoti 

tikai pilnībā atbilstoši produkti: pārbaudiet to, izmantojot „saiti” tālāk.

@Darbuzņēmēji: lūdziet izplatītājiem iesniegt EĪD un pārliecinieties, ka produktiem 

ir pareizās etiķetes. Jums ir tādas tiesības. Un, ja izplatītājs nevar iesniegt EĪD, kas 

atbilst Regulā noteiktajai formai, iespējams, produktam ir problēmas: uzmanieties! 

@Uzstādītāji/elektriķi: pārliecinieties, vai jūsu darbuzņēmējs/izplatītājs 

ir pārdevis jums pilnībā atbilstošus kabeļus, ko plānojat uzstādīt. Jūsu modrība 

un aktīva iesaiste ir būtiska tirgum. 

ETIĶETE/DOKUMENTS
Izmantojiet tālāk sniegto informāciju, lai pārbaudītu kabeļa(-u), ko plānojat iegādāties, etiķeti/dokumentu.



KĀ VEIKT PĀRBAUDI
Veiciet tālāk minētās darbības, lai pārbaudītu Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) un produkta etiķeti.

1 darbība: pārbaudiet, vai dokumentā/etiķetē ir visa tālāk minētā informācija.

2 
darbība: pārbaudiet, vai informācija ir derīga un patiesa.

= obligāts ( ja nav = nav nepieciešams)

Meklēt numuru oficiālajā sertificēto laboratoriju sarakstā

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies

Information Example DoP# Label How to check?

EĪD numurs 

Produkta veids 
Būvizstrādājuma pare-
dzētais izmantojums

Izmantojumam

Ražotājs/
Importētājs

Autorizēts pārstāvis 

AVCP sistēmas veids 

Tehniskās specifikācijas 

Paziņotās iestādes 
numurs  

Deklarētā veiktspējas 
klase 

CE marķējums

Pēdējie divi gadskaitļa
cipari

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A

123345

12345678902

Būvniecībā

Kabeļu ražotāja nosau-
kums

Privātpersonas vai 
juridiskās personas  
nosaukums, ja tāda ir. 
Šis lauks var būt tukšs.

AVCP 1+ arba AVCP 3

EN 50575-2014 ....

1234

B2ca-s1b, d1, a1

CE

2019

Izmantojiet „EĪD meklētāju” ražotāja tīmekļa 
vietnē.

Identifikācijai jābūt unikālai: specifisks kods, ko 
iesniedzis kabeļa ražotājs. Ar koda starpniecību 
jāidentificē produkta veids un tā kvalificētā 
ugunsdrošības klasifikācija.

Frāze, kam pilnībā jāatbilst Regulā izmantotajai: 
„kabelis vispārīgam izmantojumam būvdarbos 
atbilstīgi ugunsdrošības prasībām”.

Ražotāja/importētāja nosaukums/logotips un 
pilna adrese. Pārbaudiet, vai faktiskais ražotājs 
ir identificēts pareizi un nav tikai mārketinga 
zīmols.

Jebkura privātpersona vai juridiska persona, 
kas dibināta ES un kas ir saņēmusi rakstisku 
atļauju no ražotāja rīkoties tā vārdā saistībā ar 
specifiskiem uzdevumiem. 

Atļauts izmantot tikai divas opcijas: AVCP 1+ 
vai AVCP 3.

Atsauce ar datumu uz harmonizētu izmantoto 
tehnisko specifikāciju

Meklēt numuru oficiālajā sertificēto  
laboratoriju sarakstā

Papildu klases (s, d, a) jānorāda B2ca, Cca, Dca 
un nav jānorāda Aca, Eca, Fca

CE marķējums ir pierādījums atbilstībai  
attiecīgajām ES direktīvām: tas ir juridisks 
marķējums, nevis kvalitātes zīmogs.

4 cipari vai pēdējie 2 gadskaitļa cipari, kad tas 
tika pirmo reizi piešķirts; jebkurš datums pirms 
16 nav pareizs.



4

BRĪDINĀJUMI UN BŪTISKI ASPEKTI

#. Divi obligāti pievienojamie dokumenti saistībā ar CPR ir Ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD) un etiķete. 

#. Visiem iepriekš minētajiem elementiem jābūt iekļautiem Ekspluatācijas īpašību deklarācijā/uz etiķetes  
un jāsatur visa nepieciešamā informācija. 

#. CE marķējums jāpiestiprina redzamā vietā, tam jābūt salasāmam un neizdzēšamam uz kabeļu spolēm, 
tinumiem vai cilindriem. 

#. EĪD un CPR dokumentiem jābūt viegli pieejamiem; šai dokumentācijai jābūt pieejamai un tā jāglabā  
10 gadus (5. pants).

#. EĪD nav testēšanas ziņojums, ko izsniegusi sertificēta laboratorija, bet oficiāls dokuments, ko izsniedzis 
ražotājs un kas satur visaptverošu obligāto informāciju, kas nepieciešama informētu lēmumu pieņemšanai 
un visu saistīto datu izsekošanai. EĪD jātulko to valstu valodās, kurās produkts tiek pārdots. 

#. CPR Regula paredz īpašus pienākumus visām iesaistītajām personām. 

Vai jums nepieciešams atbalsts, lai pārbaudītu ar CPR saistītu dokumentāciju? Apmeklējiet 
EUROPACABLE tīmekļa vietni, aizpildiet kontaktformu, un jūsu pieprasījums tiks nosūtīts uz jūsu 
nacionālo asociāciju un/vai EUROPACABLE.

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies



5

2

3
4

5
6

78

9

10

11
1

12345678902

12
34

E ca
Reaction to fire

CableCorp
Example street 10, London

EN 50575:2014+A1:2016

2.5 mm2 10mm

20147748 12345678902

For Product & Safety information refer to:

6242Y BS6004 300/500V
BASEC
SOL CU PVC PVC FLAT
GREY (BN BU) 100m

Registration Year
DOP No.:
http://www.cablecorp.com/

Cable for general applications in 
construction works subject to 
reaction to fire requirements

2019
123345

Product:

Lenght(m):

Coil No.:

Working order:

EXO-Light Pro Cca 3G1.5

300

190916/6

2019-29385

CPR: EN 50575:2014+A1:2016

Certification year: 2019

Usage: Supply of elecricity to buildings and other facilities in order to reduce 
spread of fire and smoke.

DoP: DOP•0004/19 Dangerous substances:NPO

Reaction to fire: Cca

0422527E numb.:

Date: 02.10.2019

12345678902

ATBILSTĪGAS ETIĶETES PIEMĒRS

 Etiķete jātulko valodās, kurās produkts ir pārdots.

NEATBILSTĪGAS ETIĶETES PIEMĒRS

Šī ir paziņotā iestāde, kas testēja produktu 
Apvienotajā Karalistē. Vertikālais skaitlis, 
kas redzams CE marķējuma labajā pusē, 
atbilst šim

CE logotips

Produkta 
apraksts

Produkta kods

Trūkst paziņotās iestādes 
nosaukuma/numura

Trūkst papildu klases informācijas

Frāze netiek izmantota
atbilstoši Regulai

Produkta apraksts

Kas ir
iepakojumā

Paziņotās iestādes reģistrācijas 
numurs

Kods, kas norāda, kā šis produkts 
reaģē ugunī

Ražotāja adrese un 
kontaktinformācija

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas 
atsauces numurs un tīmekļa vietne, 
lai iegūtu vairāk informācijas

Piemērotais kabeļu standarts, 
norādot testu, kas jāveic, 
lai novērtētu reakciju uz uguni
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ATSAUCE UZ REGULU

#. Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 157/2014 (2013. gada 30. oktobris) par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē   
(http://data.  europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj).

#. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka  
saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK  
(http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj). 

#. 7. pants (Regula (ES) Nr. 305/2011): Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sniegšana. 

1. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju visiem tirgū laistajiem ražojumiem iesniedz papīra formātā 
vai elektroniski.

Taču, ja vienam izmantotājam piegādā izstrādājuma partiju, tai var pievienot tikai vienu ekspluatācijas 
īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā vai elektroniskā veidā.

2. Kspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā saņēmējam piegādā, ja viņš to pieprasa. 

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju var darīt pieejamu tīmekļa 
vietnē saskaņā ar noteikumiem, kurus Komisija paredz ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 60. pantu. Šie 
noteikumi inter alia nodrošina, ka ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vismaz tādā laikposmā, 
kas paredzēts 11. panta 2. punktā. 

4. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sniedz tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā izstrā-
dājums ir darīts pieejams. 

#. 14 pants (Regula (ES) Nr. 305/2011): Izplatītāju pienākumi.

1. Darot būvizstrādājumu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs regulas prasības. 

2. Pirms būvizstrādājuma laišanas tirgū izplatītāji nodrošina, ka izstrādājumam vajadzības gadījumā ir 
CE zīme un tam ir pievienoti šajā regulā noteiktie dokumenti, instrukcijas un drošības informācija  
lietotājiem viegli saprotamā valodā, kuru nosaka attiecīgā dalībvalsts. Izplatītāji arī nodrošina, ka  
ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 11. panta 4. un 5. punkta un 13. panta 3. punkta prasības. 

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka būvizstrādājums neatbilst ekspluatācijas īpašību 
deklarācijai vai citām piemērojamām šīs regulas prasībām, izplatītājs būvizstrādājumu nelaiž tirgū, līdz 
tas atbilst pievienotajai ekspluatācijas īpašību deklarācijai un citām piemērojamām šīs regulas  
prasībām vai arī – līdz ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izlabota. Turklāt, ja izstrādājums rada  
apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādes. 

3. Izplatītājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par būvizstrādājumu, tā uzglabāšanas un  
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē būvizstrādājuma atbilstību ekspluatācijas īpašību  
deklarācijai un citām piemērojamām šīs regulas prasībām. 
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4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka būvizstrādājums, kuru tie ir laiduši tirgū,  
neatbilst ekspluatācijas īpašību deklarācijai vai citām piemērojamām šīs regulas prasībām, nodrošina, 
ka tiek veikti nepieciešamie koriģējošie pasākumi, lai panāktu būvizstrādājuma atbilstību vai arī, ja 
vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja izstrādājums rada apdraudējumu, izplatītāji 
nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi izstrādājumu 
darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem  
koriģējošajiem pasākumiem. 

5. Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji iestādei viegli saprotamā valodā 
sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību  
ekspluatācijas īpašību deklarācijai un citām piemērojamām šīs regulas prasībām. Izplatītāji pēc šīs  
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas tiek veikti, lai izvairītos no  
apdraudējuma, ko var radīt būvizstrādājumi, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū. 
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PAZIŅOTO IESTĀŽU SARAKSTS  (sertificētas laboratorijas)
Pēdējā versija ir pieejama šeit:  

NB numurs

2670

0462

2659

2658

2765

1922

1014

2652

0200

0199

0598

2137

1812

0081

2745

0767

0761

0366

0437

1008

1415

2851

2831

0051

0407

2479

0987

1796

0344

2821

1438

1488

1328

0028

2728

1293

1301

Austrija

Austrija

Beļģija

Beļģija

Bulgārija

Bulgārija

Čehijas Republika

Dānija

Dānija

Dānija

Somija

Francija

Francija

Francija

Francija

Vācija

Vācija

Vācija

Grieķija

Ungārija

Ungārija

Īrija

Īrija

Itālija

Itālija

Itālija

Itālija

Lietuva

Nīderlande

Nīderlande

Polija

Polija

Portugāle

Portugāle

Rumānija

Slovākija

Slovākija

ETS Energie- und Telecom Service Gmbh

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

ISSeP - Institut scientifique de service public

SGS Belgium NV-Afdeling/Division SGS CEBEC

SZUTEST Ltd

“Dedal – Attestation and Certification” Ltd.

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

3P Third Party Testing

FORCE Certification A/S

FORCE Technology

SGS FIMKO OY (ex-0403)

Centre de Recherche et d’Etudes pour les Procédés d’Ignifugation des Matériaux (CREPIM)

EFECTIS France

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

RATP Laboratoire essais et mesures

MPA Dresden GmbH

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

MATERIALS INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER S.A.(MIRTEC S.A.)

TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság

ÉMI Építésügyi Minoségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

BASEC Conformity Limited

BRE Global Assurance (Ireland) Ltd

IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.

ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

L.S. Fire Testing Institute Srl

LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Gaisrinių tyrimų centras

DEKRA Certification B.V.

UL International (Netherlands) B.V.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JÓZEFA
TULISZKOWSKIEGO

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

CERTIF ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

SC ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE SRL

EVPU a.s.

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

Paziņotās iestādes Valsts

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies
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0099

2031

1035

1722

2426

0370

0402

2184

1783

Spānija

Spānija

Spānija

Spānija

Spānija

Spānija

Zviedrija

Turcija

Turcija

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Vienasmenis)

ALTER TECHNOLOGY-TÜV NORD, S.A.U.

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS, S.L.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus

RISE Research Institutes of Sweden AB

Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)

NB numurs Paziņotās iestādes Valsts



www.europacable.eu

Europacable ir visu vadošo Eiropas vadu un kabeļu ražotāju balss. 
Europacable dalībnieki ir lielākie kabeļu ražotāji pasaulē, 

kas nodrošina globālo tehnoloģiju virzību un apkalpo augsti 
specializētus mazos un vidēja izmēra uzņēmumus visā Eiropā.

Visi Europacable dalībnieki ir Europacable paraksttiesīgie 
locekļi Nozares hatrā.

Europacable ir iekļauts Eiropas Komisijas pārskatāmības
reģistrā ar numuru 453103789-92.

Mēs esam CENELEC partneris.


