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KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Rady 89/686/EHS o osobních ochranných
prostředcích 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 kapitole jsou zahrnuty pouze specifické části týkající
se výhradně národní aplikace v UK. Komplexněj�í pohled na britský přístup je zřejmý
v návaznosti na kapitolu A. 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. Britská publikace byla vydána v lednu 1996 (evid. č.
URN/528).

Tato kapitola byla aktualizována podle nového přetisku vý�e uvedené publikace
DTI z ledna 1996, av�ak s opravami z června 2000 (evid. č. URN 99/983).

P ř e d m ě t :

Nařízení S.I. 1992/3139 týkající se osobních ochranných prostředků zavádějící
směrnici Rady 89/686/EHS ve znění nařízení S.I. 1993/3074 (změna) týkajícího se osob-
ních ochranných prostředků, zavádějícího směrnici Rady 93/95/EHS a nařízení S.I.
1994/2326 (změna) týkajícího se osobních ochranných prostředků, zavádějícího směrnici
Rady 93/68/EHS.
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Základní údaje

Nařízení z  roku 1992 (SI 1992/3139 �Principle� Regulations), které zapracovává
směrnici ES týkající se osobních ochranných prostředků (89/686/EHS), uzákonilo po�adavky
uvedené směrnice ve Spojeném království; bylo vydáno 10. prosince 1992 a nabylo účinnosti
1. ledna 1993. Dosud bylo změněno nařízením z roku 1993 (změna) (SI 1993/3074) týkajícím
se osobních ochranných prostředků, které zavedlo směrnici 93/95/EHS (přijaté 29. října 1993)
a které poskytuje přechodné období a� do 30. června 1995. Do tohoto data musely členské
státy umo�ňovat uvádění na trh a do provozu OOP, které odpovídaly také národním právním
předpisům platným na jejich území k 30. červnu 1992.

Novelizovaná směrnice a vý�e uvedené změny nařízení rovně� vylučují z oblasti
působnosti motocyklové přilby a obličejové �títy. Tyto výrobky spadají do působnosti
Department of Transport (ministerstvo dopravy).

Výrobci, kteří tak dosud neučinili, by měli bez odkladu uvést ve�keré své skladované
OOP do souladu s touto směrnicí o OOP, a rovně� by měli vzít v úvahu ustanovení právních
předpisů ostatních členských států, kam OOP v rámci Evropského společenství exportují,
pokud tyto předpisy nejsou dosud v souladu s touto směrnicí.

Nařízení z roku 1992 bylo dále změněno nařízením z roku 1994 (změna) (SI 1994/2326)
o osobních ochranných prostředcích, které zavádí směrnici týkající se označení CE
(93/68/EHS), v rozsahu, týkajícím se osobních ochranných prostředků. Hlavním účinkem
nařízení je zajistit vět�í provázanost opatření o označení CE v rámci směrnic nového přístupu.
Jeho hlavní ustanovení nabyla účinnosti 1. ledna 1995 s dvouletým přechodným obdobím,
během něho� se výrobci mohli přizpůsobit změněným po�adavkům na označení CE. Toto
novelizované nařízení rovně� poskytuje zjednodu�ený a mnohem pru�něj�í přístup k jeho
uplatňování a tím sni�uje zatí�ení podnikatelského prostředí ve Spojeném království -
podrobněj�í komentář viz Trestné činy.

Podle nařízení z roku 1992 nejsou maloobchodníci a podobní dodavatelé povinni
likvidovat zásoby OOP, které nenesou označení CE, ale měli by úzce spolupracovat
s dodavateli, aby pokud mo�no co nejdříve zajistili hladký přechod na zásoby, které budou ve
shodě s po�adavky nařízení. V případě předpokládaného  mno�ství starých zásob, které
nebyly vyčerpány do 1. července 1995, musí dodavatel rovně� uschovat ve�keré doklady
a faktury ve vztahu ke skladovanému zbo�í, pro případ vy�ádání výkonnými orgány.

Mechanismus pro doře�ení pochybností o zařazení výrobku

V kapitole A bylo uvedeno, �e přiřazení jednotlivých OOP do příslu�né kategorie (třídy)
podle směrnice o OOP mů�e výrobci činit potí�e. Jestli�e se výrobce nemů�e uspokojivě
rozhodnout, zda jeho výrobek spadá nebo nespadá do oblasti působnosti směrnice nebo do
které kategorie patří, lze konzultovat dále uvedené zdroje:

■ British Safety Industry Federation (BSIF): Orgán zastupující průmysl Spojeného
království pro oblast OOP při obchodních jednáních s DTI ohledně směrnice (a jejích
změnových směrnic) a odpovědný za poskytování informací o této směrnici zaintereso-
vaným stranám, včetně zále�itostí týkajících se označení CE a třídění výrobků;



E 3

■ Trade associations (obchodní sdru�ení): Obchodní sdru�ení jsou průbě�ně informová-
na BSIF o vývoji ohledně směrnice o OOP a o jejím zavádění. Seznamují se s výrobky
průmyslových odvětví, která zastupují, a měla by být schopna pomoci jednotlivým
výrobcům rozhodnout, kam zařadit svůj výrobek v rámci směrnice;

■ Nezávislá právní konzultace: Měla by být vyhledána ka�dou zainteresovanou stranou,
které se nařízení týká a která má pochybnosti v zále�itostech právního výkladu směrnice
a/nebo jak by se mělo s OOP podle této směrnice zacházet;

■ Schválené orgány: Jsou odpovědné za provádění zkou�ek a postupů certifikace po�a-
dovaných směrnicí. Spolupracují s jinými schválenými orgány jak britskými, tak z ji-
ných členských států, a jako takové mají jednotně chápat nakládání s OOP ve v�ech
členských státech. Tyto orgány by měly být proto schopny poskytnout rady a postupy,
které by pomohly zajistit, aby problémy nebyly zji�těny a� během zkou�ení a certifika-
ce;

■ Normalizační orgány: Jsou odpovědné za vypracování harmonizovaných evropských
norem, a jako takové jsou ve spojení s mnoha experty v různých technických oblastech.
K nim by měly směřovat �ádosti o radu v případě specifických technických a normali-
začních problémů;

■ Místní výkonné orgány: Jsou seznámeny se v�emi obtí�emi ve vztahu k předpisům
a s tím spojenými problémy, které byly zji�těny v příslu�ných průmyslových oblastech
a jsou schopny, jako místní výkonné orgány, poskytovat rady podnikatelům;

■ Department of Trade and Industry (DTI) (ministerstvo průmyslu a obchodu): Tzv.
národní kompetentní orgán, zodpovědný za uplatnění směrnice o OOP v UK. Udr�uje
té� přehled o uplatňování v jiných členských státech a o vypracovávání příslu�ných
norem. DTI rovně� spolupracuje s normalizačními orgány, schválenými orgány a jinými
hlavními kompetentními organizacemi a asociacemi.

V případě, �e pochybnosti o kategorizaci výrobku nadále trvají, mů�e je DTI předlo�it
Komisi, která je za určitých okolností projedná podle stanovených postupů (viz kapitola A -
Problémy s kategorizací).

V�eobecné povinnosti článků trhu

Problematika povinností výrobců, dovozců a dal�ích osob je rozvedena v kapitole A.
Tato část se týká pouze specifické legislativy UK z hlediska povinností distributora a malo-
obchodníka:

D i s t r i b u t o r  nemá podle nařízení �ádnou zvlá�tní odpovědnost (stejně jako podle
směrnice), pokud v�ak nedová�í OOP přímo ze země mimo Evropské společenství, aby ve
Společenství provedl opětovný prodej. Je v�ak třeba vzít na vědomí, �e ustanovení o bez-
pečnosti zákona z roku 1987 o ochraně spotřebitele, oddílu 6 zákona z roku 1974 o ochraně
zdraví a bezpečnosti při práci atd., a článku 7 vyhlá�ky z roku 1978 (Severního Irska)
o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci i nadále platí pro v�echny OOP, které spadají do
oblasti jejich působnosti a proto mohou být přijata opatření proti osobám dodávajícím zbo�í,
které nesplňuje tato ustanovení.

M a l o o b c h o d n í k , podobně jako distributor, nemá podle nařízení �ádnou zvlá�tní
odpovědnost, pokud sám nevyrábí dané OOP, nebo nedová�í OOP přímo od výrobce mimo
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Společenství, aby je ve Společenství uvedl na trh. V takových případech by byl malo-
obchodník pova�ován za výrobce nebo dovozce a platily by pro něj příslu�né povinnosti uve-
dené podrobně vý�e. Stejně jako pro distributora i pro maloobchodníka dále platí ustanovení
o bezpečnosti zákona z roku 1987 o ochraně spotřebitele, oddílu 6 o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci atd., zákona z roku 1974 a článku 7 vyhlá�ky z roku 1978 (Severního
Irska) o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci pro v�echny OOP, které spadají do oblasti
jejich působnosti a proto mohou být přijata opatření proti osobám dodávajícím zbo�í, které
nesplňuje tato ustanovení.

Britské schválené (notifikované) orgány

Orgány, které Secretary of State (ministr průmyslu a obchodu) pova�uje za vyhovující
kritériím Spojeného království pro jmenování a které splňují minimální po�adavky stanovené
v příloze V směrnice, mohou být schváleny (podle předpisu 4 nařízení) pro účely provádění
posuzování shody s po�adavky (předpis 3).

Ka�dé takovéto schválení mů�e být uděleno pro specifikované účely. Název takového
orgánu 1) a předmět jeho schválení jsou notifikovány Komisi a ostatním členským státům.

Secretary of State mů�e rovně� odejmout schválení, jestli�e orgán přestal splňovat
minimální kritéria přílohy V směrnice. Pokud k tomu dojde, bude toto odejmutí schválení
oznámeno Komisi a ostatním členským státům.

V souladu s předmětem schválení, které udělil Secretary of State, mů�e schválený
orgán:

■ provádět kontroly a zkou�ky a vydávat ES certifikáty o přezkou�ení typu s ohledem na
vzorové OOP, vyjma OOP �jednoduchého� provedení;

■ provádět dohled u výrobce nad výrobou OOP �slo�ité� konstrukce;

■ schvalovat systém řízení jakosti výrobce pro výrobu OOP �slo�ité� konstrukce a pro-
vádět nad ním dohled.

Kritéria pro jmenování schválených orgánů Spojeného království

Funkce

ES přezkou�ení typu ES řízení jakosti pro
finální výrobek

Zaji�ťování ES jakosti
výroby pomocí dohledu

OOP vyrobené
v souladu
s příslu�nými
národními normami

NAMAS akreditovaný
podle EN45001 nebo
NACCB akreditovaný
podle EN45011

NAMAS akreditovaný
podle EN45001 nebo
NACCB akreditovaný
podle EN45011

NACCB akreditovaný
podle EN45012

OOP takto
nevyrobené

NACCB akreditovaný
podle EN45011

NACCB akreditovaný
podle EN45011

NACCB akreditovaný
podle EN45012

                                                          
1) Řídicí zásady pro �adatele usilující o status schváleného orgánu jsou dostupné v DTI. Publikace se zcela

podrobnými údaji o schválených a notifikovaných orgánech v celém Evropském společenství je dostupná
v DTI Business in Europe, přímá linka 0870 1502 500.



E 5

Poznámky:
1. Typy OOP, pro ně� je orgán schválen, jsou vyjádřením předmětu akreditace.
2. Akreditace tvoří základ pro rozhodnutí, zda by měl být orgán schválen. Úkoly orgánu,

který byl schválen, jsou stanoveny v nařízení.
3. Směrnice po�aduje, aby schválené orgány provádějící ES přezkou�ení typu �prováděly

příslu�né kontroly a zkou�ky�: je proto zásadní, aby schválený orgán rozhodl, do jaké
míry materiál předlo�ený výrobcem omezí rozsah nezbytných zkou�ek a kontrol.

4. Jmenování akreditovaných zku�eben u výrobce ve smyslu schválených orgánů je nadále
ve Společenství předmětem diskuse.

5. Tato kritéria podléhají změnám vyplývajícím ze zku�eností.

K informacím uvedeným k �harmonizovaným normám� (viz kapitola A) na tomto místě
pouze poznamenáváme, �e:

Členské státy mají povinnost zveřejnit harmonizované evropské normy a informovat tak
ve svém státě výrobce a notifikované orgány. Ve Spojeném království jsou tyto informace
publikovány v BSI News a Business Briefing, které vydává Britský normalizační institut (BSI),
resp. sdru�ení britských obchodních komor (Association of British Chambers of Commerce).

Uplatňování, sankce a vzájemná součinnost s jinými právními předpisy

Uplatňování

Předpis 3(2)(c) zaji�ťuje uplatňování nařízení, které zavádí směrnici ve Spojeném
království s tím, �e je ve výlučné odpovědnosti místních orgánů pro míry a váhy (tj. místní
orgán Trading Standards Departments) ve Velké Británii a okresních rad v Severním Irsku.

Aby se zajistilo, �e na trh budou uváděny pouze vyhovující OOP, budou tyto výkonné
orgány provádět svůj vlastní dozor (jak u spotřebních, tak průmyslových OOP) a budou pro-
�etřovat stí�nosti průmyslu a veřejnosti, aby stanovily, zda existují v takovýchto případech
oprávněné důvody pro provádění vynucovacích opatření. S ohledem na stí�nosti hledají
Trading standards departments důkazy (podle potřeby ve spolupráci s technickými odbor-
níky), zda bylo nařízení poru�eno, a posoudí, jaké opatření by se mělo učinit.

LACOTS (the Local Authorities Co-ordinating Body on Food and Trading Standards)
je orgánem, jeho� cílem je koordinace zavádění a zaji�ťování jednotnosti výkladu opatření dle
nařízení. Vydává řídicí zásady pro místní výkonné orgány. LACOTS bude rovně� jednat
s místními reprezentativními organizacemi, pokud vznikne taková potřeba. V rámci podni-
katelské činnosti by si v�echny subjekty měly uvědomovat význam, který LACOTS a místní
orgány připisují poradní úloze �místního orgánu� (tj., �e ka�dý výkonný orgán, v jeho�
oblasti se podniká, provádí aktivní politiku s ohledem na poskytování návodů a poradních
konzultací pro subjekty podnikání). Místní orgány se sna�í o spolupráci s výrobci, aby jim
pomohly řádně plnit nařízení, stejně jako přijímají vynucovací opatření vůči výrobcům OOP,
které nevyhovují po�adavkům nařízení.
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Bli��í informace k tomuto předmětu poskytují místní Trading standards authority.

Trestné činy

Toto nařízení nespecifikuje nové trestné činy.

Uplatnění nařízení se dosáhne aplikováním určitých ustanovení zákona z roku 1987 na
ochranu spotřebitele, tj. ustanovení oddílu 13 �oznámení o zákazu� a �varovná oznámení�
a oddílů 14, 16 a 17 �oznámení o pozastavení� a �propadnutí věci�. Opatření mů�e být
směrováno vůči osobě dodávající zbo�í, včetně maloobchodníků, distributorů a dealerů.

Rovně� je třeba poznamenat, �e ustanovení o bezpečnosti v zákoně z roku 1974
o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (oddíl 6), ve vyhlá�ce z roku 1978 o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci (Severního Irska) (článek 7), tak v zákoně z roku 1987 na ochranu
spotřebitele nadále platí pro OOP, které spadají do oblasti působnosti jejich ustanovení -
včetně pou�itých OOP (oddíl 10 zákona z roku 1987 poskytuje ochranu ve vztahu k dodávání
pou�itého zbo�í).

S cílem zajistit, aby výrobky vyhovovaly po�adavkům, mohou Trading Standards
Departments vydávat �oznámení o pozastavení� podle oddílu 14 zákona z roku 1987
a aplikovat ustanovení o �propadnutí věci� podle oddílu 16 a 17 z důvodu existence rozporu
ve vztahu k ustanovení o bezpečnosti OOP. Ve vztahu k �oznámení o pozastavení� bude
rozpor ka�dého ustanovení nařízení (které zahrnuje ustanovení směrnice) rozporem
s ustanovením o bezpečnosti pro účely oddílu 14 a taková oznámení mohou být doručena
kterémukoli dodavateli.

Za určitých okolností mů�e Secretary of State vydat �oznámení o zákazu� a/nebo
�varovná oznámení� podle oddílu 13 zákona z roku 1987 ve vztahu k OOP pova�ovaným za
nebezpečné. Tato oznámení mohou být doručena kterémukoli dodavateli.

Pokud by se osoba, které bylo doručeno oznámení, rozhodla, �e je bude ignorovat, je
zaji�těna mo�nost trestního postihu (včetně pokut a/nebo odnětí svobody) podle zákona z roku
1987 a mů�e být zahájeno soudní řízení.

Je třeba v�ak poznamenat, �e druhá změna nařízení poskytuje jednodu��í a mnohem
pru�něj�í přístup k jeho uplatnění, zmen�ující zatí�ení pro podnikání ve Spojeném království.
Druhá změna umo�ňuje odklad vynucovacího opatření při administrativním opomenutí, jako
je např. nesprávná dokumentace, do té doby ne� výrobce nebo dovozce do EHP vyu�ije příle-
�itosti k nápravě zanedbání.

Sankce

Zatímco nařízení samo o sobě nedefinuje nové trestné činy s ohledem na nedodr�ení
jeho ustanovení, dopustí se osoba, které bylo doručeno �oznámení o zákazu�, �varovné ozná-
mení� nebo �oznámení o pozastavení� a která nevyhoví po�adavkům těchto oznámení,
trestného činu ve smyslu zákona z roku 1987 na ochranu spotřebitele.

Osoba, u ní� se zjistilo, �e poru�ila nařízení neoprávněným dodáváním OOP neopatře-
ných označením CE nebo OOP opatřených označením CE, které by v�ak i při řádném udr�o-
vání a pou�ívání k jeho předpokládanému účelu mohly ohrozit bezpečnost osob, domácích
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zvířat nebo majetku, a na základě povahy trestného činu a polehčujících okolností, a která
nadále poru�uje nařízení z roku 1992, mů�e být pokutována a� do úrovně 5 podle standardní
stupnice (5.000 liber) ve Velké Británii, 2.000 liber v Severním Irsku a/nebo odnětím svobody
a� do tří měsíců.

Součinnost s jinými právními předpisy viz příloha 3.
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PŘÍLOHA 1

D e f i n i c e

Viz té� příloha 1 v kapitole A.

Druhé pozměňující nařízení nařízení z roku 1994 (SI 1994/2326) (změna) týkající se
osobních ochranných prostředků uvádějící v platnost
pozměňující směrnici 93/68/EHS

Kompetentní orgán národní orgán zodpovědný za zavádění směrnice; ve Spoje-
ném království je to DTI

NACCB *) National Accreditation Council for Certification Bodies
(Národní akreditační rada pro certifikační orgány)

NAMAS *) National Measurement Accreditation Service (Národní
akreditační orgán Spojeného království pro oblast akreditace
zku�ebních a kalibračních laboratoří)

Nařízení nařízení z roku 1992 (SI 1992/3139) týkající se osobních
ochranných prostředků uvádějící v platnost směrnici
(89/686/EHS) týkající se osobních ochranných prostředků, tj.
základní nařízení uvádějící tuto směrnici v platnost zákonem
Spojeného království

Notifikovaný orgán orgán, který byl schválen Secretary of State podle předpisu 4
a jeho schválení bylo notifikováno Komisi a v�em ostatním
členským státům

Pozměňující nařízení nařízení z roku 1993 (SI 1993/3074) (změna) týkající se
osobních ochranných prostředků (směrnice ES), uvádějící
v platnost pozměňující směrnici (93/95/EHS)

Secretary of State ministr obchodu a průmyslu

Schválený zku�ební orgán orgán oficiálně akreditovaný schváleným akreditačním orgá-
nem pro účely provádění ES přezkou�ení typu podle článku
10 směrnice

Schválený orgán orgán, který byl schválen Secretary of State podle předpisu 4
pro účely provádění certifikace a dohledu nad postupy stano-
venými článkem 10 a 11 směrnice

*) Poznámka českého vydavatele:
V roce 1995 byly NACCB a NAMAS sloučeny do UKAS (United Kingdom Accreditation Service - Národní
akreditační orgán Spojeného království).
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PŘÍLOHA 2

V z á j e m n á  s o u č i n n o s t  s  j i n ý m i  z á k o n y

K uvedenému v kapitole A:

Zákon z roku 1987 na ochranu spotřebitele

Oddíl 10 zákona z roku 1987 na ochranu spotřebitele uvádí trestní postihy, které mohou
být v určitých případech ulo�eny výrobcům OOP, které nevyhovují nále�itým po�adavkům.

Na základě stejného oddílu zákona jsou základní po�adavky na ochranu zdraví a bez-
pečnost směrnice o OOP odpovídajícím předpisem, který stanovuje, zda OOP splňují v�e-
obecné po�adavky na bezpečnost. Jestli�e OOP v rámci definice spotřebního zbo�í nesplňují
základní po�adavky této směrnice o OOP na ochranu zdraví a bezpečnost, dopou�tí se ka�dá
osoba, která dodává, nabízí nebo souhlasí s dodáváním takového zbo�í, nebo vystavuje či
nabízí takové zbo�í k dodání, trestného činu.

Zákon z roku 1974 o zdraví a bezpečnosti při práci

I kdy� Health & Safety Executive (HSE) nemá podle tohoto nařízení �ádné výkonné
pravomoci, mů�e přijmout v určitých případech opatření proti výrobcům a dodavatelům OOP
určených k pou�ití na pracovi�ti podle zákona z roku 1974 o zdraví a bezpečnosti při práci.
Oddíl 6 (V�eobecné povinnosti výrobců atd., pokud jde o články a části týkající se pou�ití při
práci) tohoto zákona uvádí ustanovení týkající se opatření, které se má podle tohoto zákona
přijmout, aby se zabránilo pou�ití/dal�ímu pou�ití nebezpečných výrobků. Tato ustanovení
mohou být aplikována na OOP, které jsou zjevně nebezpečné.

Podle ustanovení oddílu 33 (Trestné činy) tohoto zákona mohou být zahájena trestní
řízení proti výrobci nebo dodavateli OOP.

Vyhlá�ka z roku 1978 (Severního Irska) o zdraví a bezpečnosti při práci

Stejně jako HSE ve Velké Británii mají Departments of Agriculture and Economic
Development v Severním Irsku výkonné pravomoci podle tohoto nařízení. Mohou v�ak
přijímat opatření vůči výrobcům a dodavatelům OOP, které jsou určeny k pou�ití na
pracovi�ti, podle článku 7 a 31 vyhlá�ky z roku 1978 (Severního Irska) o zdraví a bezpečnosti
při práci v případech, kdy tyto OOP jsou zjevně nebezpečné.

Nařízení z roku 1992 (S.I. 1992/2966) o osobních ochranných prostředcích při práci

Kromě směrnice o OOP 89/686/EHS existuje rovně� směrnice o OOP týkající se
�pou�ívání OOP na pracovi�ti� (89/656/EHS). V této druhé směrnici se po�aduje pou�ití
OOP při práci, kdykoli existuje nebezpečí ohro�ení zdraví a bezpečnosti, které není
odpovídajícím způsobem regulováno jinými prostředky. Tato směrnice byla zavedena 1. ledna
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1993 jako nařízení z roku 1992 o osobních ochranných prostředcích při práci (SI 1992/2966)
spolu s několika dal�ími částmi dříve existující legislativy (podobná legislativa platí i
v Severním Irsku). Tato nařízení jsou uplatňována HSE a Local Authority Environmental
Health Departments ve Velké Británii, Departments of Agriculture and Economic
Development a okresními radami v Severním Irsku a platí jak pro zaměstnavatele, tak pro
samostatně výdělečně činné osoby. Komentář k tomuto nařízení lze získat v publikaci HSE
Personal Protective Equipment at Work (ISBN 0 11 8863347), která je dostupná
v Information Centre HSE v HMSO a jiných vybraných knihkupectvích, v ceně 5 liber.
Samostatný komentář pro Severní Irsko bude vydán v krátké době.
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PŘÍLOHA 3

Ú d a j e  o  s o u v i s e j í c í c h  d o k u m e n t e c h  a  p u b l i k a c í c h

Nařízení a zákony

■ Nařízení z roku 1992 týkající se osobních ochranných prostředků (směrnice ES) (S.I.
1992/3139): ISBN 0-11-025252-7;

■ Nařízení z roku 1993 (změna) týkající se osobních ochranných prostředků (směrnice
ES) (S.I. 1993/3074): ISBN 0-11-034043-4;

■ Nařízení z roku 1994 (změna) týkající se osobních ochranných prostředků (směrnice
ES) (S.I. 1994/2326): ISBN 0-11-045326-3;

■ Nařízení z roku 1992 týkající se osobních ochranných prostředků při práci (S.I.
1992/2966): ISBN 0-11-025832-0;

■ Nařízení z roku 1993 (Severního Irska) týkající se osobních ochranných prostředků při
práci (S.R. 1993 č. 20): ISBN 0-337-90520-7;

■ Zákon z roku 1987 (kapitola 43) na ochranu spotřebitele: ISBN 0-10-544387-5;

■ Zákon z roku 1974 (kapitola 37) o zdraví a bezpečnosti při práci: ISBN 0-10-543774-3;

■ Vyhlá�ka z roku 1978 (Severního Irska) o zdraví a bezpečnosti při práci (S.I.
1978/1039): ISBN 0-11-084039-9.

V�echny vý�e uvedené polo�ky jsou k dostání v knihkupectvích HMSO a u jeho distri-
butorů nebo v HMSO Publication Centre. Tel.: 0171 873 9090. Fax: 0171 873 8200.

Publikace DTI o OOP

■ Nařízení z roku 1992 týkající se osobních ochranných prostředků (směrnice ES) -
Schválené orgány*);

■ Osobní ochranné prostředky - Zdroje informací (bro�ura)*);

■ Pokyny pro organizace usilující o status schváleného orgánu pro provádění zkou�ek
a certifikace osobních ochranných prostředků;

■ Seznam obchodních organizací a jiných zastupujících orgánů pro odvětví OOP;

■ Seznam jiných kompetentních orgánů členských států.

K dostání v kontaktních místech General and Trade Matters a DTI.

                                                          
*)  K dostání v DTI Business in Europe, přímá linka 0870 1502 500.
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Publikace HSE o OOP

■ Osobní ochranné prostředky při práci: Komentář k nařízení - ISBN 0-11-886334-7
(cena 5 liber).

K dostání v informačním centru HSE, HMSO a vybraných knihkupectvích.

Informace o normách

Consumer Group
BSI
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Tel: 0181 996 7022
Fax: 0181 996 7048


