
E 1

KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Rady 73/23/EHS o zařízeních nízkého napětí
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 zejména specifické části
týkající se výhradně národní aplikace ve Spojeném království Velké Británie a Severního
Irska (dále té� UK). I kdy� se některé informace z důvodu lep�ího pochopení a návaznosti
mohou i v této kapitole opakovat, komplexněj�í pohled na britský přístup je tedy zřejmý
v úzké návaznosti na kapitolu A.

Tato kapitola byla nyní společně s kapitolou A aktualizována podle přetisku
původní publikace DTI, Business in Europe - Product standards - Electrical Equipment
(implementing the Low Voltage Directive), Guidance notes on UK Regulations z června
1995 (evid. č. URN 95/626), tj. podle uvedeného přetisku s opravami z února 2000 (evid.
č. URN 00/588). Kde je v textu publikace DTI termín �Regulations 1994�, v této kapitole E
se uvádí termín �nařízení z roku 1994�, zatímco v kapitole A se z důvodu v�eobecné platnosti
pou�ívá termín �směrnice�, popř. �předpis�. Dal�í, podrobněj�í informace lze získat
prostudováním textu směrnice Rady 73/23/EHS ve znění změnové směrnice 93/68/EHS.
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Nařízení o zařízeních nízkého napětí - základní údaje

(Bezpečnostní) nařízení z roku 1994 pro elektrická zařízení (SI 1994/3260)
(�nařízení z roku 1994�) na základě oddílu 11(1) zákona na ochranu spotřebitele z roku 1987
(dále jen �zákon z roku 1987�) a oddílu 2(2) Aktu Evropských společenství z roku 1972
zavádí modifikovanou evropskou směrnici o zařízeních nízkého napětí do zákonodárství
Spojeného království.

Nařízení z roku 1994 nahrazuje, a� na jisté drobnosti, (bezpečnostní) nařízení z roku
1989 pro elektrická zařízení (dále jen �nařízení z roku 1989�), které zavedlo původní směrnici
o zařízení nízkého napětí. Elektrická zařízení, která jsou ve shodě s nařízením z roku 1994,
lze pova�ovat, �e jsou ve shodě s modifikovanou směrnicí, a proto jsou pova�ována za
oprávněná k volnému oběhu v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Nařízení z roku 1994 (SI 1994/3260) je dostupné v Stálém úřadu - Publikačním centru
(The Stationery Office Ltd, Publications Centre, PO Box 276, London SW8 5DT nebo
prostřednictvím prodejen HMSO, popř.oficiálních zástupců pro dokumenty HMSO (official
agents for HMSO publications).

Počátek platnosti: 9. leden 1995

Prvotní zákonodárství: zákon na ochranu spotřebitele z roku 1987 (v této kapitole dále
�zákon z roku 1987�) a Akt Evropských společenství z roku 1972.

Přechodná opatření: Od 9. ledna 1995 mohli dodavatelé dodávat elektrická zařízení,
která jsou buď:

■ plně ve shodě s ustanovením nařízení z roku 1994, nebo

■ ve shodě s ustanovením nařízení z roku 1989 za předpokladu, �e zařízení je uvedeno na
trh před 1. lednem 1997.

Od 1. ledna 1997 musí v�echna elektrická zařízení uvedená na trh být plně ve
shodě s nařízením z roku 1994.

Souvislost s jinými předpisy

Jak ji� bylo uvedeno v kapitole A tohoto sborníku, elektrická zařízení, která byla
v dodavatelském řetězci ji� před 1. lednem 1997 a která nejsou opatřena označením CE,
nemusí být sta�ena z trhu za předpokladu, �e splňují po�adavky nařízení z roku 1989. Tato
výjimka se vztahuje pouze na zařízení, která zůstávají v dodavatelském řetězci na trhu
Spojeného království. Ostatní členské státy mohou přijmout přísněj�í re�im a zabránit po
1. lednu 1997 v dodavatelském řetězci plynulému dodávání zařízení, která nejsou opatřena
označením CE.

Jak bylo vý�e uvedeno, nařízení z roku 1989 bylo zru�eno s účinností od 9. ledna 1995.
Přesto jeho platnost po nějakou dobu pokračuje, proto�e elektrická zařízení uvedená na trh
před 1. lednem 1997 mohou být dodávána, ani� by musela splňovat po�adavky nařízení
z roku 1994 tak dlouho, dokud splňují po�adavky nařízení z roku 1989.
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(Bezpečnostní) nařízení z roku 1989 pro elektrická zařízení nízkého napětí

(Bezpečnostním) nařízením z roku 1989 pro elektrická zařízení nízkého napětí byla ve
Spojeném království zavedena původní směrnice pro zařízení nízkého napětí. Toto nařízení
zaji�ťuje, �e na trh mohou být uvedena pouze ta elektrická zařízení, která neohro�ují
bezpečnost lidí, domácích zvířat a majetku. Řada z ustanovení nařízení z roku 1989 byla
v nařízení z roku 1994 ponechána, a to zvlá�tě rozsah platnosti, po�adavky na bezpečnost
a různé způsoby, jak tato ustanovení splnit.

Pro dal�í informace týkající se nařízení z roku 1989 je třeba se obrátit na místní
střediska pro obchodní normy (Local trading standards department) nebo na místní úřady pro
ochranu zdraví a bezpečnost (Health and Safe Executive - HSE), podrobnosti viz dále.

(Bezpečnostní) nařízení z roku 1994 pro zásuvky a vidlice (SI 1994/1768)

Jedná se o národní předpisy Spojeného království, které se týkají pouze výrobků, které
jsou dodávány na trh Spojeného království. Neplatí pro �ádný jiný členský stát ani třetí zemi.

Oblast působnosti a po�adavky

Část I tohoto nařízení upravuje bezpečnost normalizovaných zásuvek ve Spojeném
království, tj. vidlic, které jsou určeny k zasunutí do zásuvek, které svými rozměry odpovídají
normě BS 1363. Ve�keré tyto vidlice, které jsou bě�ně určeny pro pou�ívání v domácnostech,
musí být typu, který byl uvedeným nařízením schválen jako orgán uznaný pro tyto účely.
Uvedená část také specifikuje po�adavky na bezpečnost na ostatní zařízení a přístroje, jako
jsou zásuvkové vývody, adaptéry, pojistkové vlo�ky atd.

Část II tohoto nařízení předepisuje, aby vět�ina elektrických spotřebičů, které jsou
obvykle určeny pro pou�ití v domácnostech, musela být napájena ze schválených,
normalizovaných a řádně instalovaných zásuvek ji�těných pojistkami. Jako alternativní
způsob je mo�no uplatnit, aby určité spotřebiče mohly být vybaveny schválenou přívodní
vidlicí.

Data platnosti:
Část I: 3. srpen 1994.

Část II: 1. únor 1995: První dodavatelé (tj. výrobci a dovozci) musí opatřit spotřebiče, které
uvádějí na trh Spojeného království, odpovídajícími vidlicemi.

1. únor 1996: V�ichni ostatní dodavatelé (tj. distributoři, maloobchodníci atd.) musí
dodávat pouze spotřebiče, které jsou ji� předem opatřeny příslu�nou vidlicí.

Notifikované orgány

Ministerstvo pro obchod a průmysl (DTI) autorizovalo řadu zku�eben Spojeného
království, které jsou schopné vypracovat zprávy o bezpečnosti a podat k tomu stanovisko.
Orgány, které jsou notifikovány Spojeným královstvím u Evropské komise, je mo�no nalézt
v kapitole D tohoto sborníku. Bli��í informaci o slu�bách nabízených těmito orgány a o jejich
cenách si dodavatelé mohou vy�ádat přímo u těchto orgánů.
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Jednotka pro bezpečnost spotřebitelů při DTI (The Consumer Safety Unit) udr�uje
seznam orgánů notifikovaných členskými státy u Komise. Jeho exempláře jsou na vy�ádání
v této jednotce dostupné. Dal�í informace jsou uvedeny v části �Protokoly o bezpečnosti�
a �Stanoviska� - viz kap. A.

Uplatňování předpisu v UK

Dozor nad dodr�ováním nařízení z roku 1994 vykonávají v prvé řadě místní střediska
pro obchodní normy (Local Authority Trading Standards Departments). Rovně� Úřad pro
ochranu zdraví a bezpečnost (Health and Safety Executive) mů�e provést opatření k vynucení
dodr�ování nařízení z roku 1994 podle toho, zda je elektrické zařízení určeno pro:

■ u�ívání osobami na pracovi�tích nebo

■ pou�ití na místech jiných ne� v domácnostech a na pracovi�tích, a na nich� je dáno
k dispozici u�ivatelům.

Ka�dý odkaz na správní orgán, který je v tomto popisu uveden, je tedy současně
odkazem na místní střediska pro normy a na Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost.

V�echna vynucovací opatření, prováděná na základě zákona z roku 1987, musí být
zalo�ena na skutečnostech, které byly o případu ve Spojeném království zji�těny, a nelze je
ovlivňovat původem zařízení. Například to, �e nejsou poskytnuty vy�ádané údaje některou
stranou ze Spojeného království nebo odkudkoli z Evropského hospodářského prostoru, nemá
nevyhnutelně vliv na schopnost správních orgánů Spojeného království provést příslu�ná
opatření k ochraně veřejnosti v případě, jestli�e se v UK objeví nebezpečný výrobek.

Přesto�e v rámci nařízení z roku 1994 není poru�ením zákona opatřovat výrobky
označením CE, které nejsou elektrickým zařízením nebo spadají do působnosti jiné směrnice
vy�adující označení CE, takové jednání vede k poru�ení zákona, co� spadá do působnosti
Zákona o obchodních značkách z roku 1968 (Trade Descriptions Act) a mů�e mít za následek
soudní stíhání a následnou pokutu. Toto lze uplatnit na ka�dou osobu v dodavatelském
řetězci.

Místní střediska pro obchodní normy

Koordinační orgán místních úřadů pro potravinářské a obchodní normy (The Local
Authorities Co-ordinating Body on Food and Trading Standards �LACOTS�) podporuje tzv.
�zásadu místního orgánu�, přispívající k efektivitě, jednotnosti, sni�ování duplicitních
opatření a k napomáhání podnikům při plnění po�adavků legislativy. Zásady mají zajistit,
aby:

■ místní úřady věnovaly zvlá�tní pozornost dozoru nad zbo�ím a slu�bami pocházejícími
z jejich oblasti;

■ se podniky mohly spolehnout na určitý místní úřad, který jim poskytne pokyny a rady
pro prevenci;
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■ se správní orgány v otázkách týkajících se zásadních koncepčních postupů podniků
spojily s příslu�ným místním úřadem;

■ existoval systém pro sledování a rozhodování sporů v jednotlivých případech.

Zásada místního orgánu se vztahuje na ve�kerou problematiku norem potravinářské
hygieny a obchodních norem a je podporován vládami místními i vládou ústřední
i obchodními a profesními správními orgány.

Publikace popisující �zásadu místního orgánu� je dostupná na adrese:

LACOTS
10 Albert Embankment
London SE1 7SP
Tel.: 0207 840 7200

Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost

Na obdobném principu je členěn Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost (Health and
Safety Executive - HSE), a sice asi na 20 oblastních úřadů, které jsou rozmístěny po celé
Velké Británii. V zále�itostech týkajících se dodávaného zbo�í a materiálu pou�ívaného při
práci, má ka�dý z těchto oblastních úřadů odpovědnost za udr�ování kontaktu s výrobci,
zprostředkovateli, dovozci atd., kteří sídlí v jejich oblasti. Kromě vyvolaných a pravidelných
kontrol u dodavatelů, inspektoři úřadu poskytují rady k platným normám včetně příslu�ných
právních předpisů.

Dodavatelé elektrického zařízení pro domácnost, kteří se chtějí ujistit, �e jejich výrobky
splňují po�adavky nařízení z roku 1994, učiní dotaz u místního orgánu. Seznam těchto orgánů
- viz dále (Local authority nebo Trading Standards Department). V Severním Irsku se lze
dotázat v odděleních �ivotního prostředí a ochrany zdraví při místních okresních radách
(environmental health department of the local district council).

Dodavatelé elektrického zařízení určeného pro pracovi�tě se spojí s místním úřadem pro
ochranu zdraví a bezpečnost (HSE).

Oznámení o výstraze k nedodr�ení po�adavků

Jestli�e z důvodů jiných ne� z důvodů bezpečnosti má správní orgán opodstatněně
důvody k podezření, �e označení CE bylo připojeno neoprávněně (tj. zařízení sice po�adavky
bezpečnosti splňuje, ale z jakýchkoliv důvodů nesplňuje ostatní po�adavky nařízení z roku
1994), mů�e správní orgán vydat výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci oznámení
o výstraze k nedodr�ení po�adavků a jestli�e má výrobce sídlo ve Spojeném království, je
po�ádán, aby zařízení uvedl do shody. Účelem výstrahy o nedodr�ení po�adavků je dát
příslu�né osobě příle�itost, aby provedla opatření k odstranění neshody. Vynucovací opatření
je mo�no provést pouze na základě prohlá�ení o nezaji�tění shody, jestli�e předtím byla
vydáno oznámení o výstraze a jestli�e se podle něho ve stanovené lhůtě nepostupovalo.

Jestli�e se neshoda vztahuje k bezpečnosti, mohou správní orgány podniknout
bezprostřední vynucovací opatření, aby chránily spotřebitele.
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Postihy

Dodávat elektrické zařízení, které nesplňuje po�adavky nařízení z roku 1994, je
poru�ením zákona. Osoba, která se ho dopustí, je na základě rozsudku potrestána uvězněním
anebo pokutou.

Ochranné postupy

Jak bylo uvedeno ji� v kapitole A, článek 9 směrnice o zařízeních nízkého napětí
(označovaný obvykle jako �ochranné postupy�) po�aduje od členských států, aby provedly
příslu�ná opatření ke sta�ení z trhu nebo k zákazu či zabránění dodávek elektrického zařízení
opatřeného označením CE, které nesplňuje po�adavky na bezpečnost. Tyto státy o tom musí
ihned informovat Komisi a ostatní členské státy, kterých se to týká, a musí pro to uvést
důvody. Za tím účelem stanoví nařízení z roku 1994 správním orgánům povinnost, aby
neprodleně informovaly Ředitelství pro normy a technické předpisy (Standards & Technical
Regulations Directorate) o ka�dém opatření provedeném místními středisky pro obchodní
normy v návaznosti na oddíl 14 a� 17 zákona z roku 1987 nebo o tom, zda inspektor Úřadu
pro ochranu zdraví a bezpečnost vydal oznámení o výstraze za účelem zlep�ení nebo přímo
zákaz uvádění výrobku na trh.

Ředitelství pro normy a technické předpisy je odpovědné za to, �e bude Komisi a ostatní
členské státy informovat o vynucovacích opatřeních provedených ve Spojeném království
a kdy� od ostatních členských států obdr�í podrobnosti k vynucovacím opatřením na jiných
trzích Společenství. Jak s odeslanými, tak s obdr�enými informacemi je třeba zacházet jako
s materiály soudu, a proto je třeba zachovat důvěrnost informací a zpřístupnit je pouze pro
účely výkonu správního řízení.

Dal�í informace a jejich dostupnost

Dodavatelé zařízení určeného pro domácnost, kteří se chtějí ubezpečit, �e jejich
výrobky splňují po�adavky nařízení z roku 1994, mají mo�nost získat potřebné informace ve
svém místním středisku pro obchodní normy. V Severním Irsku by se měl dotaz vznést na
oddělení �ivotního prostředí a ochrany zdraví při místních okresních radách (Environmental
health department of the local district council). Dodavatelé elektrického zařízení určeného
pro pou�ívání na pracovi�ti by se měli spojit se svým místním zastoupením Výkonného úřadu
pro zdraví a bezpečnost. Je samozřejmé, �e konzultovat kterýkoliv problém, který se mů�e při
uplatnění nařízení z roku 1994 u výrobků vyskytnout ji� v počátečním stadiu se svým
příslu�ným úřadem, je ve vlastním zájmu dodavatele.

Rady vývozcům - obtí�e při vývozu

Základní informace týkající se EHP - viz kap. A. Pokud se vyvá�ející společnost ze
Spojeného království domnívá, �e jejímu elektrickému zařízení byl odepřen řádný přístup na
trhy ostatních členských států, mů�e se obrátit na Zásahové oddělení pro jednotlivé
obchodování, Ministerstvo průmyslu a obchodu (Action Single Market, DTI, Kingsgate
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House, 66-74 Victoria Street, London SW1E 6RB). Důle�ité je, aby podniky poskytly co
nejvíce podrobností o svých problémech (např. pokud se jedná o problém spojený s některým
orgánem dozoru, měl by být tento orgán specifikován; v případě, �e jde o celní orgán, musí
být určeno místo proclívání).

V některých případech mohou podniky zvá�it směrování svých stí�ností přímo do
Evropské komise. Pokud si podnik zvolí tuto cestu, měl by o tom uvědomit Zásahové odd. pro
jednotlivé obchodování a Ředitelství pro normy a technické předpisy. Tím se umo�ní, aby
vládní komunikační cesty byly při sledování zále�itosti účinně vyu�ity.

Směrnice o nízkém napětí platí stejnou měrou pro v�echny členské státy EHP. Proto
elektrická zařízení, která splňují v�echny podmínky národních právních předpisů,
zavádějících směrnici o nízkém napětí, jsou pova�ována za splňující po�adavky uvedené
směrnice ve znění změny, a jako taková jsou oprávněná pro volný pohyb zbo�í v celém EHP.
Dodavatelům se v�ak připomíná, �e je třeba brát v úvahu případné zvlá�tní národní podmínky,
které se mohou vyskytnout v příslu�ných harmonizovaných normách.

Ostatní země

 Proto�e směrnice o zařízeních nízkého napětí nemá v zemích, které nejsou členy EHP
(Evropského hospodářského prostoru), právní účinnost, musí dodavatelé elektrického
zařízení, kteří si přejí své výrobky v těchto zemích prodávat, stanovit, zda tam platí nějaké
předpisy nebo technické specifikace, které se zařízení mohou týkat. Radu a pomoc je mo�no
získat u těchto zdrojů:

■ vládní úřady pro regiony;

■ obchodní komory;

■ obchodní sdru�ení.

Vývozci, kteří hledají informace o zámořských předpisech a normách, se mohou spojit
s oddělením technické pomoci sdru�ením vývozců Britského normalizačního institutu (British
Standard Institution�s, Technical Help to Exporters Unit, 389 Chiswick High Road, Chiswick,
London W4 4AL. Tel.: 0208 996 7111).

Dostupnost norem

Britský normalizační institut (BSI) je odpovědný za publikování harmonizovaných
norem a v�ech jejich změn jako identických britských norem, které jsou pravidelně
zveřejňovány v Úředním věstníku (The Official Journal of the European Communities).
Normy jsou dostupné přímo v BSI, 389 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 4AL.
Tel.: 0208 996 7021.

Seznam harmonizovaných norem je rovně� zveřejněn na webových stránkách Komise:

http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3d/d1/eleng/esafe/welclvd.htm
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Specifické informace o normách pro elektrická zařízení

Tyto informace poskytuje elektrotechnický odbor BSI, British Standards Institution,
Electrical Section, 389 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 4AL. Tel.: 0208 996 7021.

Poji�tění týkající se směrnice o nízkém napětí a nařízení UK
Mrs Harsha Patel / Miss Paula Burke
Department of Trade and Industry (DTI)
Standards & Technical Regulations Directorate
(Ředitelství pro normy a technické předpisy)
Bay 329, 151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS
Tel.: 0207 215 1347/1351/1345/1349. Fax: 0207 215 1340
Webové stránky: http://www.dti.gov.uk/strd/

Dostupnost textů nařízení UK a Úředních věstníků obsahujících směrnici o zařízeních
nízkého napětí a směrnici o označování CE a harmonizované normy

Úplná znění směrnice pro zařízení nízkého napětí (73/23/EHS) a směrnice pro označení
CE (93/68/EHS) byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropských Společenství (první v č.
L 77, z 26. března 1973, str. 29, a druhá v č. L 220, ze 30. srpna 1993, str. 1). Kopie těchto
Úředních věstníků jsou dostupné v Stálém úřadu - Publikačním centru HMSO (The Stationery
Office Ltd, HMSO Publications Centre, PO Box 276, London SW8 5DT. Tel.: 0207 873 9090).

Webové stránky Komise týkající se směrnice o zařízeních nízkého napětí

Stránky obsahují různé informace souvisejíci se směrnicí a informace o směrnici jako
takové; vlastní publikaci Komise o směrnici; seznam notifikovaných orgánů EU a seznam
harmonizovaných norem atd.

Adresa webových stránek Komise:

http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3d/d1/eleng/esafe/welclvd.htm

UPOZORNĚNÍ:
Kopie nařízení, norem a směrnic Department of Trade and Industry neposkytuje.
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Adresy notifikovaných orgánů UK

Národní normalizační orgán UK
UK National Standards Body

British Electrotechnical Committee
The British Standards Institution (BSI)
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL
Tel: 0208 996 9000
Fax: 0208 996 7400

Následující notifikované orgány byly notifikovány podle směrnice o nízkém napětí, a to
podle článku 11 jako kompetentní orgány pro vystavování protokolů o bezpečnosti,
přičem� je třeba v případě potřeby vzít v úvahu článek 8.2 a rovně� byly notifikovány
pro vydávání stanovisek podle článku 9.

AMTAC Laboratories Ltd
Norman Road
Broadheath
Altrincham
Cheshire WA14 4EP
Tel: 0161 928 8924
Fax: 0161 927 7359

ASTA Certification Services
ASTA House
Chestnut Field
Rugby
Warwickshire CV21 2TL
Tel: 01788 578 435
Fax: 01788 573 605

British Approvals Board for
Telecommunications (BABT)

Claremont House
34 Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RQ
Tel: 01932 251 244
Fax: 01932 229 756

British Approvals Services for
Cables (BASEC)

23 Presley way
Crownhill
Milton Keynes MK8 0ES
Tel: 01908 267 300
Fax: 01908 267 255

British Electrotechnical Approvals
Board (BEAB)

1 Station View
Guildford
Surrey GU1 4JY
Tel: 01483 445 814
Fax: 01483 455 477

British Standards Institution (BSI)
Maylands Avenue
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4SQ
Tel: 01442 230 442
Fax: 01442 231 442

Celestica Limited
Westfields House
West Avenue
Kidsgrove
Stoke-on-Trent
Staffordshire ST7 1TL
Tel: 01782 771 000 x 3107
Fax: 01782 784 210

ERA Technology Limited
Cleeve Road
Leatherhead
Surrey KT22 7SA
Tel: 01372 367 000
Fax: 01372 367 099
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ITS Testing and Certification Ltd
ITS House
Cleeve Road
Leatherhead
Surrey KT22 7SA
Tel: 01372 370 900
Fax: 01372 370 999

KTL
Saxon Way
Priory Park West
Hull HU13 9PB
Tel: 01482 801 801
Fax: 01482 801 806

Nemko Ltd
15 Chelsea Fields Estate
Western Road
London SW19 2QA
Tel: 0208 646 8383
Fax: 0208 646 8099

SGS United Kingdom Ltd
Gaw House
Alperton Lane
Wembley
Middlesex HA0 1WU
Tel: 0208 998 2171
Fax: 0208 997 9723

SGS United Kingdom Limited
South Industrial Estate
Bowburn
Co Durham DH6 5AD
Tel: 0191 377 2000
Fax: 0191 377 2020

Specialised Technology Resources
(UK) Ltd
10 Portman Road
Reading
Berkshire RG30 1EA
Tel: 01189 398 700
Fax: 01189 398 701

Technology International (Europe) Ltd
41-42 Shrivenham Hundred
Business Park
Shrivenham
Swindon
Wiltshire SN6 8TZ
Tel: 01793 783 137
Fax: 01793 782 310

The Lighting Association
Stafford Park 7
Telford
Shropshire TF3 3BQ
Tel: 01952 290 907
Fax: 01952 290 908

TRL EMC Limited
Northern Region Laboratory
Moss View
Nipe Lane
Up Holland
West Lancashire WN8 9PY
Tel: 01695 556 666
Fax: 01695 557 077

TUV Product Service Limited
Segensworth Road
Titchfield
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Tel: 01329 443 491
Fax: 01329 443 422

UL International (UK) Ltd
Wonersh House
(Building C)
The Guildway
Old Portsmouth Road
Guildford
Surrey GU3 1LR
Tel: 01483 302 130
Fax: 01483 302 230
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Adresy Úřadů pro ochranu zdraví a bezpečnost

HSE Offices

Wales a západní oblasti
Wales and West Region

Brunel House
2 Fitzalan Road
Cardiff CF2 1SH
Tel: 01222 263 000
Fax: 01222 263 120

Inter City House
Mitchell Lane
Victoria Street
Bristol BS1 6AN
Tel: 0117 988 6000
Fax: 0117 926 2998

The Marches House
Midway
Newcastle under Lyme
Staffs ST5 IDT
Tel: 01782 602 300
Fax: 01782 602 400

Oblasti hrabství le�ících v okolí Londýna
Home Counties Region

14 Cardiff Road
Luton
Beds LU1 1PP
Tel: 01582 444 200
Fax: 01582 444 320

Priestley House
Priestley Road
Basingstoke
Hampshire RG24 9NW
Tel: 01256 404 000
Fax: 01256 404 100

39 Baddow Road
Chelmsford
Essex CM2 OHL
Tel: 01245 706 200
Fax: 01245 706 222

Londýn a jihovýchodní oblasti
London and South East

St. Dunstans House
201-211 Borough High Street
Southwark
London SE1 1GZ
Tel: 0207 556 2100
Fax: 0207 556 2200

3 East Grinstead House
London Road
East Grinstead
West Sussex RH19 1RR
Tel: 01342 334 200
Fax: 01342 334 222

Centrální oblast
Midlands Region

McLaren Building
35 Dale End
Birmingham B4 7NP
Tel: 0121 607 6200
Fax: 0121 607 6349

5th Floor
Belgrave House
1 Grey Friars
Northampton NN1 2BS
Tel: 01604 738 300
Fax: 01604 738 333

1st Floor
The Pearson Building
55 Upper Parliament Street
Nottingham NG1 6AU
Tel: 0115 971 2800
Fax: 0115 971 2802
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Yorkshire a severovýchodní oblasti
Yorkshire and North East Region

Woodside House
261 Low Lane
Horsforth
Leeds LS18 5TW
Tel: 0113 283 4200
Fax: 0113 283 4344

8 St Pauls Street
Leeds LS1 2LE
Tel: 0113 283 4200
Fax: 0113 283 4296

Sovereign House
110 Queen Street
Sheffield S1 2ES
Tel: 0114 291 2300
Fax: 0114 291 2379

Arden House
Regent Centre
Gosforth
Newcastle upon Tyne NE3 3JN
Tel: 0191 202 6200
Fax: 0191 202 6300

Severozápadní oblasti
North West Region

Quay House
Quay Street
Manchester M3 3JB
Tel: 0161 952 8200
Fax: 0161 952 8222

The Triad
Stanley Road
Bootle L20 3PG
Tel: 0151 479 2200
Fax: 0151 479 2201

Victoria House
Ormskirk Road
Preston PR1 1HH
Tel: 01772 836 200
Fax: 01772 836 222

Skotsko
Scotland

Belford House
59 Belford Road
Edinburgh EH4 3UE
Tel: 0131 247 2000
Fax: 0131 247 2121

375 West George Street
Glasgow G2 4LW
Tel: 0141 275 3000
Fax: 0141 275 3100


