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KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Rady 90/396/EHS o spotřebičích plynných paliv
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Tato kapitola je zpracována, jak je uvedeno dříve, podle materiálů britského DTI.
Obecně platné principy aplikace popsané v uvedeném zdroji byly pou�ity jako základ pro
sestavení kapitoly A tohoto sborníku. V této kapitole jsou zahrnuty pouze specifické části,
týkající se výhradně vnitrostátní aplikace v UK. Komplexněj�í pohled na britský přístup je
zřejmý v návaznosti na kapitolu A. Ov�em na rozdíl od kapitoly A, kde byly podklady
doplněny a aktualizovány z jiných zdrojů, byly vybrané pasá�e pou�ity pro tuto kapitolu
pouhým překladem, bez vět�ích úprav (vyjma drobné terminologické aktualizace s ohledem
na směrnici Rady 93/68/EHS). Britská publikace �Gas Appliances (UK Regulations)� byla
vydána v roce 1992. V roce 1995 byla vydána publikace �The Gas Appliances (Safety)
Regulations SI 1995 No 1629 (Compliance cost assessment)�.

Tato kapitola byla aktualizována společně s kapitolou A na základě údajů
dostupných v srpnu 2001.
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Spotřebiče plynných paliv - nový zákon ve stručnosti

Podle nařízení 1992 týkajícího se bezpečnosti spotřebičů plynných paliv, měli výrobci
od 6. dubna 1992 mo�nost učinit volbu, zda budou plnit nový re�im Společenství (kromě této
kapitoly viz té� kap. A a B) nebo budou nadále dodr�ovat existující vnitrostátní právní
předpisy toho členského státu, kam uvádějí spotřebič na trh, platné k 31. prosinci 1991.

Od 1. ledna 1996:

■ musí spotřebiče plynných paliv vyrobené nebo prodávané ve Spojeném království,
včetně dovozových:

- splňovat po�adavky na bezpečnost a účinnost, například v konstrukční dokumentaci
a při výrobě nebo u pou�itých materiálů;

- být podrobeny přezkou�ení typu a určité formě dohledu prováděného schváleným
orgánem během výroby;

- být opatřeny označením CE a specifikovanými údaji týkajícími se zejména spotřebiče;

- být vybaveny návody a upozorněními v jazyce země určení.

■ některé z těchto po�adavků platí pro vybavení spotřebičů.

Nesplnění těchto po�adavků je pova�ováno za trestný čin.

Stejná pravidla platí v�ude ve Společenství, tak�e spotřebiče a jejich vybavení, které
budou splňovat tyto po�adavky, budou moci být uváděny na trh kdekoli ve Společenství.

Za účelem získání informací a dal�ích podrobností o tom, co přiná�í aplikace systému
zalo�eném na zavádění směrnic �nového přístupu� (podrobněji viz té� úvod a kap. A) pro
obchod a podnikání, si mů�e britský podnikatel telefonicky zajistit výtisk Keeping your
product on the market - DTI, Business in Europe, stálá linka 0870 150 2500.

Směrnice o spotřebičích plynných paliv je jednou z takovýchto směrnic. Do právního
řádu Spojeného království byla zavedena nařízením 1992 týkajícím se (bezpečnosti) spotřebi-
čů plynných paliv, které vstoupilo v platnost 6. dubna 1992.

Nařízení z roku 1992
týkající se (bezpečnosti) spotřebičů plynných paliv (S.I. 1992/711)
+ Nařízení z roku 1995 (S.I. 1995/1629) (zapracování směrnice 93/68/EHS)

Platnost od: 6. dubna 1992.

Primární legislativa: zákon na ochranu spotřebitele (Consumer Protection Act) z roku
1987 a zákon Evropských společenství (European Communities Act) z roku 1972.

Oblast působnosti: nařízení platí pro výrobky uvedené v kapitole A, resp. ve směrnici
(kapitola B). Z definic se britský předpis odli�uje pouze zařazením termínu „dodávka“
namísto „uvedení“  na trh:

- �dodávka� znamená první uvedení do provozu výrobcem nebo dovozcem ve
Spojeném království.
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Pojem �bezpečný� má v nařízení stejný význam jako v oddíle 19(1) zákona o ochraně
spotřebitele 1987, av�ak roz�ířený o riziko smrti nebo zranění domácích zvířat nebo o riziko
po�kození majetku.

Výjimky: nařízení se nevztahuje na:

■ spotřebiče a vybavení, které byly poprvé uvedeny na trh ve Společenství před 1. lednem
1992;

■ pou�ité spotřebiče plynných paliv (pro pou�ité sporáky na plynná paliva v�ak nadále
platí nařízení z roku 1989 týkající se (bezpečnosti) spotřebičů plynných paliv k vaření);

■ spotřebiče nebo vybavení v případě, �e osoba, která je uvádí na trh, se odůvodněně
domnívá, �e nebudou uvedeny do provozu ve Spojeném království ani v jiném
členském státě;

■ spotřebiče plynných paliv, které byly dodány do Spojeného království během přechod-
ného období od 6. dubna 1992 do 31. prosince 1995 a jsou v souladu s právními
předpisy platnými k 31. prosinci 1991:

- nařízením z roku 1989 týkajícím se (bezpečnosti) spotřebičů plynných paliv k vaření;

- nařízením z roku 1991 týkajícím se (bezpečnosti) (po�ární ochrany) spotřebičů
k vytápění;

- obecným po�adavkem na bezpečnost podle oddílu 10(2) a 10(3) zákona o ochraně
spotřebitele z roku 1987;

- obecnými povinnostmi výrobců atd., pokud jde o materiály a látky k pou�ití při práci
podle oddílu 6 zákona z roku 1974 o zdraví a bezpečnosti při práci.

Nařízení stanoví pro splnění základních po�adavků prostředky a postupy uvedené
v kap. A. Evropská komise uveřejňuje odkaz na harmonizované normy v Úředním věstníku
Evropských společenství (Official Journal of the European Communities) a Spojené králov-
ství je zveřejňuje v periodiku Business Briefing vydávaném Britskou obchodní komorou.

Notifikované (schválené) orgány

Nezávislé orgány pro certifikaci výrobku a/nebo zabezpečování jakosti jmenované člen-
skými státy, v případě Spojeného království ministrem průmyslu a obchodu, a notifikované
Evropské komisi.

Evropská komise zveřejňuje seznam notifikovaných (schválených) orgánů a jejich
identifikačních čísel v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the
European Communities); informace o notifikovaných orgánech jsou rovně� dostupné v DTI
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), kontakt je uveden v příloze I.

V souladu s principy nového přístupu umo�ňuje nařízení výrobcům pověřovat provádě-
ním přezkou�ení typu výrobku a dohledem nad výrobou různé notifikované orány. V závis-
losti na různých zku�enostech, kvalifikaci a způsobilosti mohou mít notifikované orgány svá
omezení pro daný rozsah spotřebičů. �ádosti o certifikaci výrobku nebo dohled nad výrobou
mohou být podány jakémukoli notifikovanému orgánu jmenovanému kterýmkoli členským
státem.
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Uplatňování

Nařízení je uplatňováno:

u spotřebních výrobků trading standards departments místních úřadů ve Velké Británii
a okresními zastupitelstvy v Severním Irsku;

u zbo�í určeného k pou�ití při práci Health and Safety Executive ve Velké Británii
a Ministerstvem pro ekonomický rozvoj v Severním Irsku.

Sankce

Ka�dá osoba, která poru�í toto nařízení, je vinna přestoupením zákona a podléhá na zá-
kladě úhrnného odsouzení uvěznění na dobu nepřevy�ující �est měsíců nebo pokutě nepřevy-
�ující úroveň 5 standardní stupnice (v době tvorby zdrojového dokumentu DTI 2.000 liber, ale
od 1. října 1992 se zvý�ila na 5.000 liber) nebo obojímu. V případě, �e je tento přestupek
spojen se zraněním nebo po�kozením zdraví nebo bezpečnosti jakéhokoli domácího zvířete
nebo po�kozením jakéhokoli majetku, je nejvy��í doba uvěznění omezena třemi měsíci.

Dostupnost národních norem

Britské normy a ostatní národní normy lze získat od BSI Sales, 389 Chiswick High
Road, Chiswick, London W4 4AL (020 8996 7001).

Dostupnost znění nařízení

Nařízení z roku 1992 týkající se (bezpečnosti) spotřebičů plynných paliv (S.I.1992/711)
je k dostání v HMSO a u jeho zástupců.

Dostupnost znění směrnice

Úplné znění směrnice o spotřebičích plynných paliv (směrnice 90/396/EHS) bylo
zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European
Communities) (č. L 196 ze dne 26.7.1990, strany 15-29). Kopie tohoto textu jsou obecně za
mírný poplatek k dostání v Evropských informačních centrech a Evropských dokumentačních
centrech se sídlem na celém území Spojeného království. Informace o centrech, viz bro�ury
DTI - Business in Europe Kontakty (Contacts) k dostání v Business in Europe.

DTI Enquiry Unit
1 Victoria Street
London SW1 H OET

stálá linka:
tel.: 020 7215 5000
fax: 020 7215 6740
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PŘÍLOHA I

Kontaktní místa

S m ě r n i c e  a  n a ř í z e n í :

Sharon Elias / Paula Burke
Department of Trade and Industry
STRD6
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS

Tel.: 020 7215 1347/1351
Fax: 020 7215 1340

N o r m y :

Ron Spiers
BSI
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Tel.: 020 8996 9000
Fax: 020 8996 7400
E-mail: info@bsi-global.com


