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KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES
o výtazích ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Tato kapitola je zpracována, jak je uvedeno v úvodních částech sborníku, podle
materiálu britského DTI (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Obecně platné principy aplikace,
popsané v uvedeném sborníku, byly pou�ity jako základ pro sestavení kapitoly A tohoto
sborníku. V této kapitole jsou shrnuty pouze specifické části týkající se výhradně národní
aplikace ve Spojeném království (dále jen UK).

Tato kapitola sborníku byla aktualizována podle nového, zcela přepracovaného
vydání publikace DTI, Business in Europe - Product standards - Lifts, Guidance notes
on UK Regulations z listopadu 1999 (evid. č. URN 99/1167).

Dokument nemá právní sílu. Jeho účelem je napomoci podnikatelským, průmyslovým,
spotřebitelským a výkonným orgánům a institucím k pochopení hlavních zásad uvedené
legislativy a přispět tak k efektivnímu ře�ení situací, v rámci kterých se směrnice o výtazích
uplatňuje v národním měřítku UK.

Začlenění
Směrnice o výtazích byla začleněna do právních norem Spojeného království jako

Předpisy pro výtahy 1997 (S.l. 1997/831) v souladu s usnesením Evropského společenství
1972.

Uplatnění
Ve Velké Británii je odpovědná za pou�ívání příslu�ných výrobků na pracovi�ti

Exekutiva pro zdraví a bezpečnost; za souvislosti s pou�íváním těchto výrobků v soukromí
Státní sekretář.

V Severním Irsku je odpovědná Exekutiva pro zdraví a bezpečnost za pou�ívání
příslu�ných výrobků na pracovi�ti i v soukromí (dal�í detaily o uplatnění a pokutách jsou
uvedeny v části IV a v přehledu 15 Předpisů).

Zru�ení
Tato směrnice ru�í směrnici 84/528/EHS a směrnici 84/529/EHS s účinností od

1. července 1999 (tyto směrnice byly začleněny ve Spojeném království do Předpisů pro
elektricky, hydraulicky a hydraulickoelektricky poháněné výtahy (komponenty) 1991
[Po�adavky EHS], Předpisy 1991 S.l. 1991/2748, které byly zru�eny k tomuto datu).

Obsah

Výtahy - směrnice ve zkratce ..................................................................................................E 2
Dal�í předpisy..........................................................................................................................E 2
Dal�í informace .......................................................................................................................E 3



E 2

Výtahy - směrnice ve zkratce

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbli�ování
právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Směrnice pro výtahy) byla zavedena
ve Spojeném království s účinností od 1. července 1997 jako Předpisy pro výtahy 1997.

Dodavatelé výtahů a výrobci bezpečnostních komponent (�dodavatelé�) měli mo�nost
po přechodné období do 30. června 1999 plnit ustanovení Předpisů, nebo plnit ustanovení
existujících národních předpisů, které byly platné do 29. června 1995.

Od 1. července 1999 musí v�ichni dodavatelé dodr�ovat Předpisy. V�echny výtahy
a bezpečnostní komponenty, na které se Předpisy vztahují a které budou uváděny na trh a do
provozu ve Spojeném království, včetně dovezených, musí:

■ být bezpečné (nebo v případě bezpečnostních komponent zajistit, aby výtahy, ve
kterých budou instalovány, byly bezpečné);

■ splňovat příslu�né základní po�adavky na ochranu zdraví a bezpečnosti při
konstruování, výrobě a montá�i;

■ splňovat vhodné postupy stanovení shody uvedené v Předpisech;

■ nést označení CE;

■ být vybaveny ES prohlá�ením o shodě.

Dále jsou zde povinnosti týkající se:

■ vztahů mezi dodavateli výtahů a osobami odpovědnými za práce na budově nebo
stavbě;

■ zaji�tění stavu, aby v �achtě nebylo �ádné potrubí, elektrické instalace a nebo instalace
nesouvisející s výtahem;

■ zaji�tění a poskytnutí potřebných informací těm osobám, které je potřebují.

Dal�í předpisy

Do této směrnice 95/16/ES nejsou zahrnuty základní po�adavky směrnice pro stavební
výrobky (89/106/EHS), která se vztahuje na výtahy a byla zavedena v právních předpisech
Spojeného království jako nařízení Stavební výrobky (SI 1991/1620) a nařízení Stavební
výrobky (doplněk) ve znění nařízení 1994 (SI 1994/3051).

Tam, kde existuje příslu�né riziko, které není uvedeno v příloze 1 směrnice 95/16/ES,
musí být splněny základní po�adavky směrnice pro strojní zařízení (příloha 1 ze směrnice
98/37/ES s dodatky) zavedené jako nařízení 1992 (S.I. 1992/3073) ve znění jeho změny
publikované v roce 1994 (S.I. 1994/2063) o opatření a pou�ívání pracovního zařízení, je�
vstoupilo v platnost 1.1.1993.

Zásady bezpečnosti tohoto nařízení pro strojní zařízení musí být splněny v ka�dém
případě.
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Od 1. července 1999 jsou ustanovení Směrnice pro výtahy uplatňovány v 15 členských
států Evropského společenství a ve zbytku Evropského hospodářského prostoru (Norsko,
Island a Lichten�tejnsko. Celkem 18 zemí tvořících Evropský hospodářský prostor (EHP).

Dal�í informace

Jsou uvedena kontaktní místa, kde lze získat odpovídající informace vztahující se
k dané problematice. Jsou to:

Směrnice

Úplný text směrnice 95/16/ES byl publikován v Úředním věstníku Evropských
společenství (č. L 213, str. 38 ze 7. září 1995).

Kopie těchto textů jsou v�eobecně dostupné v Evropských informačních centrech
a Evropských dokumentačních centrech rozmístěných po celém Spojeném království, která je
poskytují za mírný poplatek. (The Stationery Office Tel: 020 7873 9090)

Nařízení

Standards and Technical Regulations Directorate, Section 5
Department of Trade and Industry
305 Red Zone
151 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SS

Tel.: 020 7873 9090
Fax: 020 7215 1970
E-mail: richard.thomson@dti.gov.uk

Normy

Ms. Francis Watson
British Standards Institution
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Fax: 0208 996 7400
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Notifikované orgány

Členské státy musí ustanovit notifikované orgány, které splňují minimální kritéria
uvedená v příloze VII směrnice (viz příloha Q). Seznam notifikovaných orgánů ustanovených
ve Spojeném království je dostupný v DTI Publications Orderlines. Odpovídající opatření
jsou obsa�ena v pravidlech 15, 16 a 17; kdokoliv by chtěl být ustanoven jako notifikovaný
orgán ve Spojeném království, měl by také nahlédnout do směrnice pro jmenování
notifikovaných orgánů, která je dostupná v �DTI contact�

Sponzorování výtahového průmyslu (*)

Mr. Dominic Davison
Department of Trade and Industry
Engineering, Automotive and Metals Directorate, Section 1c
151 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SS

Fax: 0207 215 1518

                                                          
(*) Sponzorování v podstatě zahrnuje pomoc firmám Spojeného království vyhrávat doma i jinde.


