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KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES
o rekreačních plavidlech 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). Publikace DTI - URN 95/757
s názvem Business in Europe - Product Standards - Recreational Craft - First edition byla
vydána v červenci 1995 a nemá právní sílu. Účelem publikace je napomoci podnikatelským,
průmyslovým, spotřebitelským a výkonným orgánům a institucím k pochopení hlavních zásad
právních předpisů a přispět tak k efektivnímu ře�ení situací, v rámci kterých se směrnice pro
rekreační plavidla uplatňuje v národním měřítku Spojeného království (UK).

Tato kapitola sborníku byla společně s kapitolou A aktualizována podle nového
vydání publikace DTI, Business in Europe - Product standards - Recreational Craft,
Guidance notes on UK Regulations  (SI 1996 No. 1353) z února 2000 (evid. č. URN
00/517).

Obecně platné principy aplikace, popsané v uvedeném zdroji, byly pou�ity jako základ
pro sestavení kapitoly A tohoto sborníku. V této kapitole E jsou shrnuty pouze specifické
části týkající se výhradně národní aplikace v UK. Některé části průvodního textu jsou
uvedeny z důvodu návaznosti a lep�ího pochopení souvislostí v obou kapitolách duplicitně.
Komplexněj�í pohled na britský přístup je zřejmý z informací uvedených v obou kapitolách A
i E.

Upozornění britského vydavatele publikace DTI:
�I kdy� bylo věnováno ve�keré úsilí tomu, aby informace v této publikaci byly přesné,

nemů�e Ministerstvo obchodu a průmyslu (Department of Trade and Industry - DTI) převzít
odpovědnost za případné chyby nebo mylné údaje v některé informaci, způsobené
opomenutím nebo z jiného důvodu.�
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Směrnice 94/25/ES ve zkratce

Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 16. června 1994 o sbli�ování zákonů,
předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel

Směrnice byla schválena 16. června 1994.

Rozsah a počátek platnosti:

16. června 1996. Směrnice se vztahuje na plavidla a vybrané části uváděné poprvé na
trh a do provozu dne 16. června 1996 nebo po tomto datu. Na plavidla, která byla dodána
nebo uvedena do provozu v EHP poprvé, ale byla předtím ji� dodána nebo provozována ve
státě nebo v oblastech mimo EHP (tj. na pou�itá plavidla), se po�adavky směrnice rovně�
vztahují.

Zavedení:

Směrnice pro rekreační plavidla je ve Spojeném království zavedena nařízením
vypracovaným na základě Aktu Evropských společenství z roku 1972 a zákona o ochraně
spotřebitele z roku 1987 (S.I. 1996/1353(1)).

Přechodná opatření:

Po přechodné období do 15. června 1998, během kterého si výrobci mohli zvolit buď
dodr�ování nového re�imu EHP, nebo dodr�ování stávajících národních re�imů platných ke
dni schválení směrnice.

Na konci přechodného období museli výrobci po�adavky směrnice ji� splňovat.
V�echna rekreační plavidla, částečně dokončená plavidla a vybrané části uvedené v příloze II
směrnice, které jsou vyrobeny nebo prodávány ve Spojeném království, včetně dovezených,
musí:

■ splňovat po�adavky na bezpečnost konstrukce a provedení;

■ být v některých případech podrobeny přezkou�ení typu notifikovaným orgánem;

■ být ve vět�ině případů podrobeny postupům posuzování shody notifikovaným orgánem;

■ být opatřeny označením CE.

Volný pohyb zbo�í:

Směrnice �nového přístupu� (tj. právní předpisy Společenství) stanovují obecně
formulované základní po�adavky (např. na bezpečnost), které musí být splněny dříve, ne�
mohou být výrobky prodávány ve Spojeném království nebo kdekoliv v EHP. Evropské
harmonizované normy stanovují podrobně základní po�adavky a jsou hlavním nástrojem pro
obchodování. Směrnice rovně� uvádějí, jak mají výrobci prokazovat, �e výrobky splňují
základní po�adavky. Výrobky, které splňují tyto po�adavky, mají být opatřeny označením
CE, co� znamená, �e mohou být prodávány kdekoliv v EHP. Směrnice 94/25/ES pro
rekreační plavidla je jednou ze směrnic �nového přístupu�.

                                                          
(1) Poznámka: Sborník bude doplněn podle nové verze publikace DTI, která upřesňuje údaje o nařízení

S.I.1996/1353, po obdr�ení z UK.
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Způsoby dosahování souladu se směrnicí 94/25/ES:

■ Výrobek je ve shodě se specifikovanými evropskými harmonizovanými normami,
jejich� citace jsou uveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství (Official
Journal of the Communities), a které jsou vydány ve Spojeném království a formulo-
vány jako identické britské normy; nebo

■ pokud neexistují příslu�né specifikované evropské harmonizované normy, výrobek je ve
shodě se stávajícími národními technickými normami a předpisy, které jsou pova�ovány
za důle�ité nebo se týkají vlastního uplatňování základních po�adavků na ochranu
zdraví a bezpečnost, a které mohou být místo toho pou�ity; nebo

■ výrobek je ve shodě se základními po�adavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Dostupnost znění směrnice

Úplné znění směrnice pro rekreační plavidla bylo publikováno v Úředním věstníku
Evropských společenství č. L 189, z 30.6.1994, s. 15-37 (Official Journal of the European
Communities No. L 189 of 30.6.94, pages 15-37).

Kopie tohoto textu jsou k dostání v Evropských informačních střediscích a Evropských
dokumentačních střediscích umístěných po celém Spojeném království. Uvedená střediska
mohou tyto kopie textů poskytnout za mírný poplatek.

Pro nalezení va�eho nejbli��ího střediska slou�í konzultační publikace DTI Kontaktní
místa (Contacts), která je k dostání prostřednictvím horké linky Obchod v Evropě na
telefonním čísle 0117 944 4888 (the Business in Europe Hotline on 0117 944 4888).

Dostupnost norem

Průbě�ně je vydáván určitý počet obecných norem a specifických výrobních norem.
Informace týkající se postupu harmanonizace norem lze obdr�et od zprostředkovatele BSI
(viz Dal�í informace - kontaktní místa).

Dal�í informace (kontaktní místa)

Směrnice:

Tony Bond
Department of Trade and Industry
3.117 Red Zone
151 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SS
Fax: 0171 215 1529
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Normy:

Simon Marsden
BSI
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL
Fax: 0181 996 7400

Malá plavidla a rekreační plavidla:

Stewart Allan
Shipbuilding Unit
Department of Trade and Industry
1.09 Grey Zone
151 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SS
Fax: 0171 215 1161
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b) Průvodce k nařízení Spojeného království

V červnu 1996 vy�la publikace britského Ministerstva obchodu a průmyslu - DTI
(URN 96/847) v edici �Obchod v Evropě� jako dal�í, přepracovaný průvodce týkající se
rekreačních plavidel s názvem: �Rekreační plavidla - Průvodce k nařízení Spojeného
království� (S.I. 1996 No. 1353), dále jen �Průvodce� [Business in Europe - Recreational
Craft - Guidance notes on United Kingdom Regulations (S.I. 1996 No. 1353) - June 1996.
DTI - Department of Trade and Industry].

Zatímco publikace DTI z roku 1995 (URN 95/757), na jejím� základě byl sestaven tento
sborník, byla z vět�í části komentářem ke směrnici 94/25/ES rekreační plavidla, publikace
DTI z roku 1996, která je zalo�ena na nařízení S.I. 1996 No. 1353, předev�ím představuje
komentář úzce zaměřený k tomuto nařízení Spojeného království a ve zkratce interpretuje
jeho obsah a některé zvlá�tnosti oproti směrnici.

Upozornění

V publikaci DTI z roku 1996 jsou uvedeny odkazy na čísla článků nařízení, z nich�
některé obsahem odpovídají číslům článků směrnice 94/25/ES, av�ak některé jim
neodpovídají (např. článek 10 v nařízení, týkající se posuzování shody, obsahem odpovídá
článku 8 ve směrnici) nebo jsou navíc (čl. 16 a� 18); dále přílohy k nařízení, na které jsou
v publikaci DTI z roku 1996 odkazy, jsou číslovány arabskými číslicemi (na rozdíl od
číslování příloh ke směrnici římskými číslicemi) a některá čísla příloh a jejich obsah rovně�
neodpovídá příslu�ným číslům příloh ke směrnici (např. příloha 14 v nařízení, týkající se
písemného prohlá�ení o shodě, obsahem odpovídá příloze XV ve směrnici). Z tohoto důvodu
zájemcům o podrobnosti doporučujeme, aby si prostudovali originální znění nařízení.

Kapitola E tohoto sborníku č. 13 je proto doplněna překladem uvedeného DTI z roku
1996 v plném znění.
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REKREAČNÍ PLAVIDLA

P r ů v o d c e
k nařízení Spojeného království

(S.I. 1996 No. 1353)

Červen 1996

(aktualizace - únor 2000)

Účelem tohoto návodu je napomoci výrobcům rekreačních plavidel a vybraných částí
k porozumění uvedeného nařízení. Nejedná se o úřední výklad nařízení, co� je zále�itostí
příslu�ných řídicích orgánů.

Průvodce se sna�í vysvětlit po�adavky uvedené v nařízení v�eobecně a nepokou�í se
popisovat podrobné problémy. Je třeba, abyste si úplné znění po�adavků nařízení sami
ověřili. Nařízení lze získat v The Stationery Office Publications Centre, o něm� jsou
podrobné informace na straně E 15.
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Rekreační plavidla - stručný výtah z právního předpisu

Nařízení z roku 1996 pro rekreační plavidla (S.I. 1996/1353) zavádí směrnici
Evropského společenství pro rekreační plavidla (94/25/ES). Od 16. června 1996 mají výrobci
nebo dovozci rekreačních plavidel, částečně dokončených plavidel nebo vybraných částí,
podléhajících tomuto nařízení, mo�nost a� do 15. června 1998 si vybrat, zda vyrábět ve shodě
s nařízením, nebo zůstat ve shodě s kterýmikoliv jinými bezpečnostními předpisy, podle
kterých by měl být výrobek ve shodě, jestli�e byl uveden na trh ve Spojeném království
k 16. červnu 1994.

Nařízení se nevztahuje na �ádný výrobek, který byl uveden na trh před 16. červnem
1996.

Od 16. června 1998:

■ rekreační plavidla určená pro sport a volný čas, bez ohledu na druh pohonu a s délkou
trupu od 2,5 m do 24 m, částečně dokončená rekreační plavidla a vybrané části uvedené
v příloze 2 nařízení, pokud jsou ve Spojeném království vyrobeny nebo dovezeny,
mohou být ve Spojeném království uvedeny na trh a dány do provozu pouze tehdy,
pokud splňují základní po�adavky na bezpečnost uvedené v příloze 1 nařízení;

■ u rekreačních plavidel a (s výhradou omezené výjimky) vybraných částí se v závislosti
na konstrukční kategorii po�aduje provádění příslu�ných postupů posuzování shody,
které vy�adují účast notifikovaného orgánu;

■ pro rekreační plavidla a vybrané části se po�aduje připojení označení CE;

■ výrobek nesmí ohro�ovat bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo �ivotní prostředí.

Nesplnění shody s těmito po�adavky znamená, �e takové výrobky mohou být pro
uvádění na trh Společenství/EHP(*) zakázány, a mohou být sta�eny z trhu, jestli�e u� byly
předtím na trh uvedeny.

Výrobky, které splňují po�adavky směrnice pro rekreační plavidla (která je uváděna
v platnost rovně� uvnitř Evropského hospodářského prostoru) a které jsou opatřeny
označením CE, mohou být dodávány kamkoliv do EHP.

Nařízení nemá zpětnou účinnost; výrobky dodané do ES před 16. červnem 1996
nepodléhají tomuto nařízení. Av�ak u výrobků stejného provedení, které budou
prodávány po 16. červnu 1998, se po�aduje, aby splňovaly po�adavky tohoto nařízení.

Volný pohyb zbo�í

Pro obchodování v Evropě je volný pohyb zbo�í podstatou vytvoření otevřeného trhu.
Pro splnění tohoto cíle schválili ministři Evropského společenství v květnu 1985 �nový
přístup k technické harmonizaci a normalizaci�.

                                                          
 (*) Patnáct členů Společenství: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, �panělsko a �védsko.
 Přidru�ené státy: Island, Lichten�tejnsko a Norsko.
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Směrnice �nového přístupu� (tj. právní předpisy Společenství) stanovují obecně
formulované základní po�adavky (např. na bezpečnost), které musí být splněny dříve, ne�
mohou být výrobky prodávány ve Spojeném království nebo kdekoliv jinde v Evropském
společenství. Evropské harmonizované normy poskytují podrobné technické údaje umo�ňující
výrobcům plnit základní po�adavky. Směrnice �nového přístupu� také vysvětlují, jak mohou
výrobci prokazovat shodu se základními po�adavky. Výrobky, které splňují základní
po�adavky a jsou opatřeny označením CE, jak je popsáno a uvedeno na obrázku v příslu�né
směrnici, znamená, �e výrobky mohou být prodávány kdekoliv ve Společenství/EHP.
Směrnice 94/25/ES pro rekreační plavidla je jednou ze směrnic �nového přístupu�.

Nařízení z roku 1996 pro rekreační plavidla (S.I. 1996 No. 1353)

Počátek platnosti:
16. červen 1996.

Primární legislativa:
Akt Evropských společenství z roku 1972.

Přechodné opatření:
A� do 15. června 1998 musí členské státy umo�ňovat, aby výrobky, které jsou ve shodě

s platnými předpisy na jejich území k 16. červnu 1994, byly uváděny na trh a do provozu.

Rozsah platnosti:
Rekreační plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 24 m, bez ohledu na druh pohonu, určená

pro sportovní účely a volný čas, částečně dokončená rekreační plavidla a vybrané části
uvedené v příloze 2 nařízení.

Výrobek:
Výrobek je definován ve smyslu nařízení jako jakékoliv rekreační plavidlo, částečně

dokončené rekreační plavidlo nebo vybraná část.

Základní po�adavky na bezpečnost:
Po�adavky uvedené v příloze 1 nařízení se vztahují ke konstrukci a výrobě rekreačních

plavidel.

Pou�ití:
Zavedením tohoto nařízení u jakéhokoliv rekreačního plavidla nebo částečně

dokončeného rekreačního plavidla, pokud je takovéto plavidlo uvedeno na trh pro rekreační
účely, se předem nevylučuje mo�nost jeho případného pou�ití k pronájmu nebo výcviku
rekreační plavby. Po�adavky tohoto nařízení se nevztahují na představování jakéhokoliv
výrobku na jakémkoliv veletrhu, výstavě, předvádění apod. pod podmínkou, �e viditelné
návěstí jasně informuje, �e dotyčný výrobek nesmí být uveden na trh, dokud není proveden
v souladu s nařízením.
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Vyjmuté výrobky:

Toto nařízení se výslovně nevztahuje na:

■ plavidla určená výhradně pro závodění včetně závodních veslic a tréninkových veslic,
a jako taková výrobcem označená;

■ kanoe a kajaky, gondoly a �lapadla;

■ surfy s plachtou;

■ surfy s pohonem, vodní skútry a obdobná plavidla s motorovým pohonem;

■ původní historická plavidla a jejich repliky, konstruované před rokem 1950, postavené
převá�ně z originálních materiálů, a jako takové výrobcem označené;

■ zku�ební plavidla za předpokladu, �e následně nebudou uvedena na trh
Společenství/EHP;

■ plavidla vyrobená pro vlastní potřebu za předpokladu, �e nebudou v průběhu pěti let
uvedena na trh Společenství/EHP;

■ plavidla s vlastní posádkou speciálně určená pro komerční dopravu cestujících (ani� by
byla dotčena mo�nost jejich pou�ívání k pronájmu nebo výcviku rekreační plavby),
zejména plavidla uvedená ve směrnici 82/714/EHS z 4. října 1982 stanovující technické
po�adavky na vnitrozemská plavidla, bez ohledu na počet cestujících;

■ ponorná plavidla

■ vzná�edlové lodě; nebo

■ lodě s nosnými křídly.

Zákaz uvádění výrobků na trh:

�ádný výrobek, pro který platí nařízení, nemů�e být uveden na trh Společenství/EHP,
pokud není ve shodě s následujícími po�adavky a:

■ pokud nesplňuje základní po�adavky na bezpečnost, jak je uvedeno v příloze 1 nařízení,
i kdy� se zjistí, �e u výrobku shodujícího se s převzatou harmonizovanou normou, která
obsahuje jeden nebo více základních po�adavků na bezpečnost, je předpoklad, �e
vyhovuje jednomu nebo více po�adavkům;

■ pokud není proveden výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem se sídlem ve
Společenství/EHP vhodný postup posouzení shody podle článku 10; netýká se částečně
dokončených rekreačních plavidel a některých vybraných částí. Závaznou povinnost
uchovávat technickou dokumentaci, po�adovanou jako součást správného postupu
posuzování shody, musí mít výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba, která
uvádí výrobek na trh;

■ pokud není na výrobek připojeno označení CE, nebo v případě, �e jde pouze o vybranou
část, na jejím obalu, co� znamená, �e je ve shodě s článkem 8 a přílohou 4 nařízení a se
v�emi ustanoveními směrnice; netýká se částečně dokončených rekreačních plavidel.
V určitých specifických případech označení CE na vybrané části (nebo na jejím obalu)
prokazuje shodu pouze s příslu�nými základními po�adavky na bezpečnost;
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■ pokud není u kteréhokoliv částečně dokončeného plavidla vydáno prohlá�ení výrobce
nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství/EHP nebo některé jiné
osoby odpovědné za uvádění na trh ve shodě s přílohou 3 (a) nařízení, �e toto částečně
dokončené plavidlo je určeno k dokončení jinými výrobci;

■ pokud neohro�uje bezpečnost a zdraví osob, majetku nebo �ivotní prostředí, jestli�e je
správně vyroben, údr�ován a provozován podle zamý�leného účelu.

Nařízení se týká �uvádění na trh�, ale nedefinuje ostatní po�adavky; uvedený pojem
(s jistými výhradami) zahrnuje také uvádění do provozu. Určitou pomoc lze získat
z �Příručky pro zavádění směrnic zalo�ených na novém přístupu a globálním přístupu
(Průvodce)� (*), vydaného Komisí ES, co� je účelem této příručky. Jde o pomůcku, av�ak bez
závazné právní platnosti. Vět�ina současných verzí �Průvodce� (Vade mecum) udává, �e
publikování tohoto �uvádění na trh� je počátečním krokem, který napomů�e zhotovení
výrobku schopného pro trh Společenství/EHP se zřetelem na roz�iřování a/nebo pou�ívání ve
Společenství/EHP (ať za poplatek nebo bez poplatku). DTI nemů�e kopie �Průvodce� (Vade
mecum) dodávat; pokud jsou tyto kopie �ádány, jsou dostupné v některé z poboček Komise
Evropského společenství.

Jiné evropské právní předpisy:

Bro�ury s návody k jiným evropským směrnicím zmíněným v tomto �Průvodci� lze
získat v DTI�s Publications Orderline, přímá telefonní linka  0870 1502 500.

Fax: 0870 1502 333
Minicom: 0870 1502 100
E-mail: dtipubs@echristian.co.uk

Označení CE

Rekreační plavidla a vybrané části určené pro tato plavidla, které splňují základní
po�adavky na bezpečnost podle přílohy 1 nařízení, musí být opatřeny viditelně, čitelně a
nesmazatelně označením CE a toto označení musí být připojeno buď výrobcem nebo jeho
zplnomocněným zástupcem se sídlem ve Společenství/EHP. U kterékoliv vybrané části musí
být označení CE připojeno buď přímo na vybrané části, nebo na jejím obalu, nebo na obou.

Pokud notifikovaný orgán provádí dozor při postupech posuzování shody, musí jeho
identifikační číslo doprovázet označení CE.

Pokud je některé rekreační plavidlo nebo vybraná část předmětem kromě směrnice pro
rekreační plavidla je�tě některé jiné směrnice (jiných směrnic), musí označení CE prokazovat,
�e výrobek (výrobky) splňuje (splňují) rovně� ustanovení těchto směrnic. Nařízení také
obsahuje ustanovení týkající se jiných označení a nápisů.

                                                          
(*) Název originálu: Guide to the Implementation of Directives based on the New Approach and the Global

Approach (Vade Mecum). Kat. č. CO-22-99-814-EN-C.
Poznámka: Viz té� sborník ÚNMZ - �Příručka pro zavádění směrnic zalo�ených na novém přístupu
a globálním přístupu�, svazek č. 14, červen 2000.
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Posuzování shody

Příslu�ný postup posuzování shody musí být určen podle konstrukčních kategorií
plavidel uvedených v příloze 1 nařízení. Pro konstrukční kategorie plavidel A, B, C a D musí
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství/EHP dodr�ovat podle
článku 10 nařízení následující postupy:

Pro kategorie A a B:

a) pro plavidla s délkou trupu pod 12 m - interní řízení výroby a zkou�ky (modul Aa)
podle přílohy 6 nařízení;

b) pro plavidla s délkou trupu od 12 m do 24 m - ES přezkou�ení typu (modul B) podle
přílohy 7 nařízení, doplněné o shodu s typem (modul C) podle přílohy 8 nařízení, nebo
kterýkoliv z následujících modulů: B+D nebo B+F nebo G nebo H (moduly D, F, G a H
jsou popsány v příloze 9, 10, 11 a 12 nařízení).

Pro kategorii C:

a) pro plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 12 m, kde harmonizované normy týkající se
�stability� a �vztlaku� jsou ve shodě - interní řízení výroby (modul A) podle
přílohy 5 nařízení;

b) pokud vý�e uvedené harmonizované normy podle písmene a) nejsou ve shodě - interní
řízení výroby a zkou�ky (modul Aa) podle přílohy 6 nařízení;

c) pro plavidla s délkou trupu od 12 m do 24 m - ES přezkou�ení typu (modul B) podle
přílohy 7 nařízení, následované shodou s typem (modul C) podle přílohy 8 nařízení,
nebo kterýkoliv z následujících modulů: B+D nebo B+F nebo G nebo H.

Pro kategorii D:

a) pro plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 24 m - interní řízení výroby (modul A) podle
přílohy 5 nařízení; a

b) pro vybrané části - kterýkoliv z následujících modulů: B+C nebo B+D nebo B+F
nebo G nebo H.

(Tabulka, znázorňující postupy posuzování shody, je uvedena v příloze A k tomuto
Průvodci; úkony spojené s dozorem notifikovaného orgánu, které jsou po�adovány pro
moduly Aa, B, D, F, G a H, jsou definovány ve vý�e uvedených přílohách).

V intencích nařízení musí technická dokumentace, která je po�adována jako součást
postupů posuzování shody podle přílohy 13 nařízení, obsahovat v�echny příslu�né údaje nebo
prostředky pou�ité výrobcem tak, aby plavidlo nebo vybrané části splňovaly příslu�né
základní po�adavky.

Jako součást postupů posuzování shody je po�adováno písemné prohlá�ení o shodě
s ustanoveními směrnice a toto prohlá�ení musí v�dy doprovázet rekreační plavidlo a vybrané
části, jak je uvedeno v příloze 14 nařízení.
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Notifikované orgány

V intencích nařízení je notifikovaný orgán orgánem, který je ustanoven Státním
sekretariátem buď jako notifikovaný orgán Spojeného království podle přílohy 12 nařízení,
nebo ustanoven členským státem Společenství/EHP jiným ne� Spojené království, pro
provádění jednoho nebo více vý�e uvedených postupů posuzování shody a/nebo dozoru.
V případě notifikovaných orgánů Spojeného království budou tato ustanovení provedena na
doporučení United Kingdom Accreditation Service (UKAS) podle řídicích zásad DTI (ref.
URN 00/516)(*). Kopie těchto řídicích zásad a současný seznam notifikovaných orgánů UK
jsou dostupné na po�ádání u DTI:

Tel: 0870 1502 500
Fax: 0870 1502 333
Minicom: 0870 1502 100
E-mail: dtipubs@echristian.co.uk

Volný oběh

Podle práva Evropských společenství - jak je uvedeno ve směrnici pro rekreační
plavidla - nesmějí členské státy bránit uvádění plavidel nebo jejich vybraných částí na trh,
pokud splňují základní po�adavky této směrnice. Mimoto musí členské státy předpokládat, �e
rekreační plavidla a jejich vybrané části, které jsou opatřeny označením CE, splňují základní
po�adavky směrnice a také ustanovení nařízení. Skupina DTI�s Action Single Market je
oprávněna pomáhat při ře�ení problémů, které se mohou vyskytnout při uvádění rekreačních
plavidel na trh v dal�ích zemích Společenství/EHP.

Uvedení v platnost

Povinnost následujících organizací uvést v platnost nařízení na svém území:

a) ve Velké Britanii - orgány pro váhy a měření (obchodní oddělení pro standardizaci
místních orgánů - the trading standards departments of local authorities);

b) v Severním Irsku - oddělení ekonomického rozvoje (Department of Economic
Development).

Ve Skotsku jsou při poru�ení nařízení převedena soudní řízení na Finanční prokuraturu
nebo na Nejvy��í advokátní komoru (Procurator-Fiscal or Lord Advocate).

Výkonné orgány mají k dispozici různé provomoce dané jim zákonem o ochraně
spotřebitele z roku 1987, např. pozastavení, zákaz a soudní stíhání. Pokud je výrobek opatřen
označením CE, ale je podezření, �e nesplňuje některá ustanovení z nařízení, se podle
článku 16 poskytuje výrobci a jeho zplnomocněnému zástupci se sídlem ve Společenství/EHP
                                                          
(*) Recreational Craft Directive (RCD): Guidelines for potential notified bodies seeking appointment to

undertake inspection and certification. Explains criteria for assessing bodies seeking appointment as
notified bodies to issue certificates of conformity to manufacturers complying with the EC Recreational Craft
Directive (94/25/EC).
Januar 2000, URN 00/516 Free MONOGRAPH.
Available from: DTI Technology & Standards Directorate STRD 4, Bay 322, 151 Buckingham Palace Road,
London SW1W 9SS. Tel: 020 7215 1573, Fax: 020 7215 1529.



E 14

mo�nost zajistit dosa�ení shody s nařízením je�tě před uskutečněním dal�ích opatření. Pro
toho, kdo je schopen prokázat, �e učinil ve�keré dostatečné kroky, aby se vyvaroval provádění
přestupků, je v článku 18 uvedeno příslu�né ustanovení týkající se �obrany povinné péče�
(�defence of due diligence�).

Ve směrnici pro rekreační plavidla se po�aduje, aby členské státy informovaly
Evropskou Komisi o jakémkoliv uplatnění zvlá�tních opatření. Komise uvá�í, zda opatření
jsou oprávněná a informuje strany, kterých se to týká. Ka�dý, kdo byl uznán vinným za
přestupek, nese za to celkovou odpovědnost a je odsouzen k pokutě podle článku 11.

Ochranný postup

Na členských státech se po�aduje, aby přijaly ve�kerá příslu�ná opatření pro sta�ení
z trhu nebo zákaz a omezení uvádění výrobků na trh Společenství/EHP, opatřených
označením CE, které v�ak mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek a �ivotní
prostředí. Členské státy v takovém případě musí okam�itě informovat Evropskou Komisi
a uvést důvody opatření. Komise musí pokud mo�no co nejdříve konzultovat tuto zále�itost se
stranami, kterých se to týká, a pokud jsou opatření oprávněná, okam�itě informovat v�echny
členské státy. Nařízení stanovuje, které výrobky je třeba stáhnout z trhu pomocí zákazu
a které oznámením o pozastavení podle zákona na ochranu spotřebitele z roku 1987.

Dostupnost harmonizovaných norem

Harmonizované normy lze získat od BSI Sales.

British Standards institution (BSI)
389 Chiswick Hight Road
London W4 4AL
Tel: 020 8996 9001
Fax: 020 8996 8200
Internetová adresa: www.bsi.org.uk

Dostupnost textu nařízení

Nařízení z roku 1996 pro rekreační plavidla (S.I. 1996 No. 1353) je dostupné u The
Stationery Office a jeho zástupců.

The Stationery Office
PO BOX 276
London
SW8 5DT
Tel.: 020 7873 9090
Fax: 020 7873 8200
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Dostupnost textu směrnice pro rekreační plavidla

Úplný text směrnice 94/25/ES byl vydán v Úředním věstníku Evropských
Společenství č. L 164 z 30.6.1994 (Official Journal of the European Communities No. L 164
of 30.06.94). Kopie textu jsou v�eobecně dostupné za mírný poplatek u Evropských
informačních středisek a Evropských dokumentačních středisek (European Information
Centres and European Documentation Centres), které jsou umístěny po celém Spojeném
království. Pro určení místa nejbli��ího Střediska je třeba nahlédnout do bro�ury DTI�s
Business in Europe booklet �Contacts� �.

Prosím, vezměte na vědomí, �e DTI neposkytuje kopie nařízení, norem nebo směrnic.

Kontaktní místa

Taktický postup související se směrnicí pro
rekreační plavidla a nařízením UK:

Problémy, se kterými se lze setkat při
prodeji rekreačních plavidel v dal�ích
zemích Společenství/EHP:

Angela Finch
Department of Trade & Industry
Standards &Technical Regulations
Directorate 4
322  Red Zone
151 Buckingham Palace Road
London SW1W 9SS

Tel: 020 7215 1411
Fax: 020 7215 1529
E-mail: angela.finch@dti.gov.uk

Nicola McLaughlin
Action Single Market
Department of Trade & Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW

Tel: 020 7215 4212
Fax: 020 7215 4489
E-mail: nicola.mclaughlin@dti.gov.uk

Normy: Normy:

Ann Tolley
Project Manager
BSI Standards
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Tel: 020 8996 7147
Fax: 020 8996 7400
E-mail: ann_tolley@bsi.org.uk

Chris Brookes
BSI Standards
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Tel: 020 8996 7736
Fax: 020 8996 7048
E-mail: chris_brookes@bsi.org.uk



E 16

Koordinace při provádění nařízení: Úřady Komise ES:

Alison Edwards
Senior Executive Officer
LACOTS
10 Albert Embankment
London SE 1 7SP

Tel: 020 7840 7200
Fax: 020 7735 9977
E-mail: alison.edwards@lacots.org.uk

Stálá kancelář:

The Stationery Office
Publications Centre
PO Box 276
London SW8 5DT

Tel: 020 7873 9090
Fax: 020 7873 8200

Jean Monnet House
8 Storey�s Gate
London SW1P 3AT

Tel: 020 7973 1992
Fax: 020 7973 1900

9 Alva Street
Edinburg EH2 4PH

Tel: 0131 225 2058
Fax: 0131 226 4105

Windsor House
9-15 Bedford Street
Belfast BT2 7EG
London SW8 5DT
Tel: 028 9024 0708
Fax: 028 9022 48241

4 Cathedral Road
Cardiff CF1 9SG
Tel: 029 2037 1631
Fax: 029 2039 5489
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Příloha A

Postupy pro posuzování shody

Konstrukční kategorie Postup certifikace
Délka trupu

2,5 m 6 m 12 m 24 m
! ! ! !

A Aa Aa

B+C
B+D
B+F

G
H

B Aa Aa

B+C
B+D
B+F

G
H

C A Aa

B+C
B+D
B+F

G
H

D A A A

Vybrané části

B+C
B+D
B+F

G
H


