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SMĚRNICE RADY 93/95/EHS
ze dne 29. října 1993,

kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
osobních ochranných prostředků (OOP)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

ve spolupráci s Evropským parlamentem (2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního vý-
boru (3),

vzhledem k tomu, že opatření pro fungování vnitřního trhu
s osobními ochrannými prostředky (OOP) mají být přijata ve
shodě se směrnicí 89/686/EHS (4);

vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 3 výše uvedené směrnice
stanoví, že u těch OOP, pro které nejsou k dispozici harmoni-
zované normy, lze po přechodnou dobu (až do 31. pro-
since 1992) postupovat podle vnitrostátní právní úpravy platné
k datu přijetí směrnice;

vzhledem k tomu, že z informací obdržených od členských
států a z obchodních styků vyšlo najevo, že tato přechodná
doba je příliš krátká na to, aby umožnila řádné používání
směrnice;

vzhledem k tomu, že harmonizované normy budou význam-
ným příspěvkem ke snazšímu uvádění osobních ochranných
prostředků na trh a k jejich volnému pohybu;

vzhledem k tomu, že však některé z harmonizovaných norem
nebudou k dispozici k datu nabytí účinnosti směrnice 89/686;
že tedy vytvoření a sjednocení jednotného trhu nemůže být
pro tyto výrobky zajištěno;

vzhledem k tomu, že zavedení nového systému kontroly
a certifikace a stanovení opatření a mechanismů potřebných
pro řádné fungování této směrnice nemá dostatečný předstih;

vzhledem k tomu, že neexistence harmonizovaných norem
může vést k situaci, že nadále nebude moci být zajištěna
přiměřená úroveň ochrany a kontroly shody, pokud se týká
přileb pro uživatele jednostopých motorových vozidel; že
ochrana osob v případě nehody tak může být ohrožena; že
aby bylo zabráněno snížení úrovně bezpečnosti a kontroly
mají být takové přilby vyňaty z oblasti působnosti směrnice
89/686/EHS až do zavedení zvláštních požadavků na tyto
přilby,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 89/686/EHS se mění takto:

1. Ustanovení čl. 5 odst. 3 se zrušuje.

2. Poslední odrážka čl. 8 odst. 4 písm. a) se zrušuje.

3. Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

1. Členské státy do 31. prosince 1991 přijmou a zveřejní
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
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Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 1. července 1992.

2. Dále členské státy povolí až do 30. června 1995
uvádět na trh a do provozu OOP vyhovující vnitrostátním
právním předpisům platným na jejich území k 30. červnu
1992.

3. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostát-
ních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.“

4. V příloze I se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5. Přilby a zorníky určené pro uživatele jednostopých
nebo dvoustopých vozidel.“

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní před-
pisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do tří
měsíců od přijetí této směrnice. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této
směrnice.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. října 1993.

Za Radu

předseda
R. URBAIN


