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31993L0015

L 121/20

SMĚRNICE RADY 93/15/EHS
ze dne 5. dubna 1993
o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

vzhledem k tomu, že tato směrnice definuje pouze základní
požadavky, které musí být splněny při zkouškách pro posuzování shody výbušnin; že by pro usnadnění postupu posuzování
shody se základními požadavky bylo velmi užitečné vypracovat
příslušné harmonizované normy na evropské úrovni, mimo
jiné metody pro zkoušení výbušnin; že takové normy
v současné době neexistují;

s ohledem na návrh Komise (1),

ve spolupráci s Evropským parlamentem (2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),

vzhledem k tomu, že článek 8a Smlouvy stanoví, že vnitřní trh
musí být vytvořen nejpozději do 31. prosince 1992; že vnitřní
trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je na
základě ustanovení Smlouvy zajištěn volný pohyb zboží, osob,
služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že normy harmonizované na evropské
úrovni jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí
si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel je
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) uznán za subjekt
oprávněný k přijímání harmonizovaných norem v souladu
s obecnými řídícími zásadami pro spolupráci mezi Komisí,
CEN a CENELEC, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984;
že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací přijatou CEN na základě pověření Komise
v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů (4), a v souladu s výše uvedenými
obecnými řídícími zásadami;

vzhledem k tomu, že čl. 100a odst. 3 Smlouvy stanoví, že
Komise bude ve svých návrzích týkajících se bezpečnosti vycházet z vysoké úrovně ochrany;

vzhledem k tomu, že volný pohyb zboží předpokládá splnění
určitých základních podmínek; že zejména volný pohyb výbušnin předpokládá harmonizaci právních předpisů o uvádění
výbušnin na trh;

vzhledem k tomu, že výbušniny pro civilní použití jsou
upraveny podrobnými vnitrostátními právními předpisy, zejména pokud jde o požadavky na bezpečnost a ochranu; že
tyto vnitrostátní právní předpisy uvádějí, že povolení k uvedení
na trh bude uděleno pouze tehdy, pokud budou výbušniny
podrobeny řadě zkoušek;

vzhledem k tomu, že Rada ve svém Rozhodnutí 90/683/EHS
ze dne 13. prosince 1990 o modulech pro různé fáze postupů
posuzování shody, které jsou určeny k použití ve směrnicích
technické harmonizace (5), zavedla harmonizované prostředky
pro posuzování shody; že aplikace těchto modulů na výbušniny umožní stanovit odpovědnost výrobců a subjektů odpovědných za aplikaci postupů posuzování shody, při zvážení
vlastností daných výbušnin;

vzhledem k tomu, že harmonizace předpisů, jimiž se řídí
uvádění těchto výbušnin na trh, předpokládá, že za účelem
zabezpečení volného pohybu těchto výrobků, bez snížení optimální úrovně bezpečnosti a ochrany, budou harmonizovány
rozdílné vnitrostátní právní předpisy;

vzhledem k tomu, že z hlediska bezpečnosti jsou pravidla pro
přepravu výbušnin upravena mezinárodními smlouvami
a dohodami; že na mezinárodní úrovni existují doporučení
OSN pro přepravu nebezpečného zboží, zahrnující výbušniny,
jejichž rozsah přesahuje rámec Společenství; že z tohoto důvodu se tato směrnice nevztahuje na pravidla přepravy;

(1) Úř. věst.
(2) Úř. věst.
Úř. věst.
(3) Úř. věst.

(4) Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná
rozhodnutím Komise 90/230/EHS (Úř. věst. L 128, 18.5.1990, s.
15).
(5) Úř. věst. L 380, 31.12.1990, s. 13.

C 121, 13.5.1992, s. 19.
C 305, 23.11.1992, s. 128 a
C 115, 26.4.1993.
C 313, 30.11.1992, s. 13.
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vzhledem k tomu, že pyrotechnické výrobky vyžadují odpovídající opatření pro zajištění ochrany spotřebitele a bezpečnosti
veřejnosti; že se v této oblasti plánuje doplňující směrnice;
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PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení
vzhledem k tomu, že definice výrobků, na něž se vztahuje tato
směrnice, musí být založena na definici těchto výrobků uvedených ve výše uvedených doporučeních;

Článek 1
1.
Tato směrnice se vztahuje na výbušniny definované
v odstavci 2.

vzhledem k tomu, že předmět této směrnice zahrnuje střelivo,
avšak pouze pokud jde o pravidla kontroly předávání
a souvisejících činností; že předávání střeliva je prováděno za
podobných podmínek jako u zbraní, je nutno předávání střeliva podřídit podobným ustanovením, jako jsou ustanovení
vztahující se na zbraně, jak je stanoví směrnice 91/477/EHS
ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení
zbraní (1),

2.
„Výbušninami“ se rozumí materiály a předměty, které jsou
považovány za výbušniny v „doporučeních OSN pro přepravu
nebezpečného zboží“ a jsou zařazeny do třídy 1 těchto doporučení.
3.

Tato směrnice se nevztahuje na:

— výbušniny, včetně střeliva, které jsou podle vnitrostátních
právních předpisů určeny pro ozbrojené síly nebo policii,
vzhledem k tomu, že musí být také zajištěna ochrana zdraví
a bezpečnost pracovníků vyrábějících nebo používajících výbušniny; že se připravuje doplňující směrnice, která se týká
mimo jiné ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků zaměstnaných v oblasti výroby, skladování a používání výbušnin;

— pyrotechnické výrobky,
— střelivo, s výjimkou ustanovení uvedených v článcích 10,
11, 12, 13, 17, 18 a 19.
4.

vzhledem k tomu, že je vhodné povolit členským státům za
určitých podmínek výjimku z ustanovení této směrnice, pokud
jde o předávání, v případech vážného ohrožení veřejnosti nebo
útoku souvisejících s nezákonným držením a používáním výbušnin nebo střeliva;

Pro účely této směrnice se rozumí:

— „doporučeními OSN“ doporučení stanovená Výborem
expertů OSN pro přepravu nebezpečného zboží, zveřejněná
v OSN (Orange book), ve znění k datu přijetí této směrnice,
— „bezpečností“ ochrana před nehodami a, v případě selhání
prevence, omezení jejich následků,
— „zabezpečením“ ochrana před použitím
s právními předpisy a veřejným pořádkem,

vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit mechanismy správní
spolupráce; že je v této souvislosti vhodné, aby příslušné
orgány založily svůj přístup na nařízení Rady (EHS)
č. 1468/81 ze dne 19. května 1981 o vzájemné pomoci
správních orgánů členských států a spolupráci mezi nimi
a Komisí pro zajištění řádného použití právních předpisů
v o clech nebo v oblastech zemědělství (2);

v

rozporu

— „obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která je
činná, zcela nebo zčásti, ve výrobě, obchodu, výměně,
pronajímání, opravě nebo konverzi střelných zbraní
a střeliva,
— „schválením“ rozhodnutí přijaté za účelem povolení zamýšleného předávání výbušnin v rámci Společenství,

vzhledem k tomu, že se tato směrnice nedotýká pravomoci
členských států přijímat opatření nutná pro zabránění nezákonnému obchodu s výbušninami a střelivem,

— „podnikem v oboru výbušnin“ fyzická nebo právnická
osoba, která vlastní licenci nebo povolení, které jí povoluje
zabývat se výrobou, skladováním, používáním, předáváním
nebo obchodem s výbušninami,

(1) Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.
(2) Úř. věst. L 144, 2.6.1981, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS)
č. 945/87 (Úř. věst. L 90, 2.4.1987, s.4).

— „uvedením na trh“ první předání výbušnin, na něž se
vztahuje tato směrnice, za úplatu nebo zdarma, za účelem
jejich distribuce a/nebo použití na trhu Společenství,
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— „předáváním“ každý fyzický pohyb výbušnin na území
Společenství, s výjimkou pohybu v rámci jednoho a téhož
místa.

5.
Tato směrnice nebrání členským státům, aby podle vnitrostátních právních předpisů označily jako výbušniny některé
látky, na které se nevztahuje tato směrnice.

KAPITOLA II

Harmonizace právních předpisů o výbušninách

13/sv. 12

nice 83/189/EHS, na základě jejího čl. 11 odst. 2, předložené
Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 5
Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované
normy podle článku 4 nesplňují zcela základní požadavky
podle článku 3, Komise nebo dotyčný členský stát předloží
záležitost s udáním důvodů stálému výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS. Výbor bezodkladně zaujme stanovisko.
Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy
o opatřeních, která mají být přijata z hlediska norem a jejich
zveřejnění podle článku 4.

Článek 2
Článek 6
1.
Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit
v uvádění na trh těch výbušnin, na něž se vztahuje tato
směrnice a které vyhovují požadavkům této směrnice.

2.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby výbušniny,
které spadají do působnosti této směrnice, mohly být uváděny
na trh pouze tehdy, jestliže splňují všechna ustanovení této
směrnice, jsou opatřeny označením CE popsaným v článku 7,
a jejich shoda byla posouzena postupy uvedenými v příloze II.

3.
Pokud se na výbušniny v oblasti působnosti této směrnice vztahují také jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek
a v nichž se stanoví opatření výrobků označením CE, pak toto
označení vyjadřuje, že u daných výrobků je předpoklad shody
také s ustanoveními těchto jiných směrnice.

Článek 3

Výbušniny, které spadají do působnosti této směrnice, musí
splňovat základní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze
I, které se na ně vztahují.

Článek 4
1.
Členské státy předpokládají, že výbušniny spadající do
oblasti působnosti této směrnice, které jsou v souladu
s příslušnými vnitrostátními normami přejímajícími harmonizované normy, odkazy na tyto normy byly zveřejněny
v Úředním věstníku Evropských společenství, splňují základní požadavky na bezpečnost podle v článku 3. Členské státy veřejní
odkazy na vnitrostátní normy použité pro přejímání harmonizovaných norem.

2.
Komise poskytne přesné informace o postupu prací
v oblasti harmonizovaných norem ve zprávě o aplikaci směr-

1.

Postupy posuzování shody výbušnin jsou:

a) buď ES přezkoušení typu (modul B) podle bodu 1 přílohy II
a podle volby výrobce buď:
— shoda s typem (modul C) podle bodu 2 přílohy II,
— nebo zabezpečování jakosti výroby (modul D) podle
bodu 3 přílohy II,
— nebo zabezpečování jakosti výrobků (modul E) podle
bodu 4 přílohy II,
— nebo ověřování výrobků (modul F) podle bodu 5 přílohy
II;
b) nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G)
podle bodu 6 přílohy II.
2.
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům, které subjekty jmenovaly pro provádění výše uvedených
postupů posuzování shody, s uvedením zvláštních úkolů,
k jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány,
a identifikačních čísel, která jim byla Komisí již dříve přidělena.
Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství seznam oznámených subjektů, spolu s jejich identifikačními čísly
a úkoly, kterými byly pověřeny. Komise zajistí, aby tento
seznam byl aktualizován.
Členské státy použijí minimální kritéria stanovená v příloze III
pro posuzování subjektů, které mají být oznámeny.
O subjektech, které splňují kritéria pro posouzení stanovená
v příslušných harmonizovaných normách, se předpokládá, že
splňující příslušná minimální kritéria.
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Členský stát, který subjekt oznámil, toto oznámení odvolá,
pokud zjistí, že tento subjekt již nesplňuje kritéria uvedená
v druhém pododstavci. Neprodleně o tom uvědomí ostatní
členské státy a Komisi.

Článek 7
1.
Označení shody CE musí být připojeno viditelně, čitelně
a nesmazatelně, a to přímo na samotných výbušninách, nebo,
není-li to možné, na štítku připevněném k výbušninám nebo
jako poslední možnost, nelze-li použít prvních dvou způsobů,
na obalu. Štítek musí být vyroben tak, aby nemohl být znovu
použit.

Vzor, který je nutno použít pro označení CE, je uveden
v příloze IV.

2.
Je zakázáno připojovat na výbušniny jakoukoliv značku
nebo nápis, které by mohly uvádět třetí strany v omyl, pokud
jde o význam a tvar označení CE. Jakékoliv jiné označení může
být k výbušnině připojeno za předpokladu, že tím nebude
snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

3.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 8:

a) pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno
neoprávněně, výrobce nebo jeho zástupce, nebo pokud tito
nejsou dosažitelní, osoba odpovědná za uvedení výrobku na
trh Společenství, uvede výrobek do shody s ustanoveními
týkajícími se označování a ukončí porušování předpisů za
podmínek určených tímto členským státem;
b) pokud neshoda trvá, členský stát přijme veškerá vhodná
opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění daného výrobku
na trh nebo zajistil jeho stažení z trhu v souladu s postupy
uvedenými v článku 8.

Článek 8
1.
Pokud členský stát zjistí, že by výbušnina opatřená
označením shody CE a používaná v souladu se svým určeným
účelem mohla ohrozit bezpečnost, přijme veškerá prozatímní
nezbytná opatření pro stažení výbušniny z trhu nebo pro
zákaz jejího uvádění na trh nebo jejího volného pohybu.
Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o každém takovém
opatření s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se
sdělením, zda je neshoda způsobena:
— neplněním základních požadavků,
— nesprávným použitím norem
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nebo

— nedostatky v normách.

2.
Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými
stranami. Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí, že
opatření jsou oprávněná, neprodleně o tom uvědomí členský
stát, který k tomu dal podnět, i ostatní členské státy. Jestliže
Komise po této konzultaci zjistí, že opatření jsou neoprávněná,
neprodleně o tom uvědomí členský stát, který rozhodnutí
přijal.

Pokud rozhodnutí podle odstavce 1 vyplývá z nedostatků
v normách, předloží Komise po konzultacích s dotyčnými
zúčastněnými stranami záležitost do dvou měsíců stálému výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS, jestliže členský stát,
který opatření přijal, na jejich zachování trvá, a zahájí postup
podle článku 5.

3.
Jestliže je nevyhovující výbušnina opatřena označením
shody CE, přijme příslušný členský stát nezbytná opatření proti
každému, kdo označení připojil, a uvědomí Komisi a ostatní
členské státy.

KAPITOLA III

Ustanovení, kterými se řídí dozor nad předáváním výbušnin ve Společenství

Článek 9

1.
Výbušniny, na něž se vztahuje tato směrnice, lze předávat
pouze v souladu s následujícími odstavci.

2.
Kontroly prováděné na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů se v případě
předávání výbušnin podle tohoto článku nadále neprovádějí
jako kontroly na vnitřních hranicích, ale pouze jako součást
obvyklých kontrolních postupů prováděných nediskriminačním
způsobem na celém území Společenství.

3.
Povolení k předávání výbušnin obdrží příjemce od příslušného orgánu místa určení. Příslušný orgán ověří, zda je
příjemce zákonně zmocněn k nabývání výbušnin a zda vlastní
nezbytné licence nebo povolení. Tranzit výbušnin přes území
jednoho nebo více členských států musí být oznámen osobou
odpovědnou za předávání příslušným orgánům států, jejichž
souhlas je nutný.
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4.
Pokud má členský stát za to, že existuje problém týkající
se ověřování oprávnění k předávání výbušnin podle odstavce 3,
předloží tento členský stát dostupné informace Komisi, která
věc bezodkladně předloží výboru zřízenému článkem 13.

bezpečnost splněny, vydají příslušné povolení k předávání.
V případě tranzitu přes území jiných členských států přezkoumají a schválí tyto členské státy obdobným způsobem a za
stejných podmínek informace týkající se předávání.

5.
Pokud příslušný orgán místa určení předávání povolí,
vydá příjemci doklad o povolení k předávání, který obsahuje
všechny informace uvedené v odstavci 7. Tento doklad musí
provázet výbušniny až do stanoveného místa určení. Doklad
musí být kdykoliv na požádání předložen příslušným orgánům.
Kopii tohoto dokladu uchovává příjemce, který ji na požádání
předloží příslušnému orgánu místa určení.

8.
Aniž jsou dotčeny obvyklé kontroly, které provádí na
svém území členský stát místa odeslání, předloží příjemci
a/nebo provozovatelé v oboru výbušnin na požádání příslušných orgánů členského státu místa odeslání a tranzitních členských států veškeré příslušné informace, které mají k dispozici
a které se týkají předávání výbušnin.

6.
Pokud má příslušný orgán členského státu za to, že
nejsou nezbytné zvláštní požadavky na bezpečnost, jako např.
požadavky uvedené v odstavci 7, mohou být výbušniny předávány na jeho území nebo na části jeho území bez předchozího poskytnutí informací ve smyslu odstavce 7. Příslušný
orgán místa určení pak vydá povolení k předávání, které platí
po určitou dobu, které však může být odůvodněným rozhodnutím pozastaveno nebo zrušeno. Doklad uvedený v odstavci
5, který provází výbušniny až do místa určení, se vztahuje
pouze k výše uvedenému povolení k předávání.

7.
Pokud předávání výbušnin vyžaduje zvláštní dozor, aby
byly splněny zvláštní požadavky na bezpečnost na území nebo
na části území členského státu, musí příjemce před zahájením
předávání poskytnout příslušnému orgánu místa určení tyto
informace:
— jména a adresy dotyčných provozovatelů; tyto informace
musí být dostatečně podrobné, aby bylo možno tyto provozovatele kontaktovat a ověřit, zda dotyčné osoby mají
úřední oprávnění k převzetí zásilky,
— počet a množství předávaných výbušnin,

9.
Žádný dodavatel nesmí předat výbušniny, jestliže příjemce
neobdržel potřebná povolení k předávání na základě ustanovení odstavců 3, 5, 6 a 7.

Článek 10
1.
Střelivo smí být předáno z jednoho členského státu do
jiného pouze postupem stanoveným v následujících odstavcích.
Tato ustanovení se rovněž týkají předávání při zásilkovém
prodeji střeliva.

2.
Pokud je střelivo předáváno do jiného členského státu,
sdělí dotyčná osoba před každým odesláním členskému státu,
ve kterém se toto střelivo nachází:
— jméno a adresu osoby prodávající nebo předávající střelivo
a osoby kupující nebo nabývající střelivo, případně vlastníka,
— adresu, na kterou bude střelivo odesláno nebo přepraveno,
— množství střeliva, které bude odesláno nebo přepraveno,

— úplný popis dané výbušniny a způsobu identifikace, včetně
identifikačního čísla Spojených národů,
— budou-li výbušniny uváděny na trh, pak informace
o splnění podmínek pro uvádění na trh,
— způsob předání a přepravní trasa,
— předpokládané datum odeslání a příchodu,
— přesná místa vstupu a výstupu z členských států, pokud je
to zapotřebí.

Příslušné orgány místa určení přezkoumají podmínky, za kterých se má předávání uskutečnit, zvláště s ohledem na zvláštní
požadavky na bezpečnost. Pokud jsou zvláštní požadavky na

— údaje umožňující identifikaci střeliva a rovněž údaj, že
střelivo prošlo kontrolou podle Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání ověřovacích značek
ručních palných zbraní,
— způsoby předání,
— datum odeslání a předpokládané datum příchodu.

Informace uvedené v posledních dvou odrážkách nemusí být
uvedeny v případě předávání mezi obchodníky. Členský stát
přezkoumá podmínky, za kterých se má předávání uskutečnit,
a to zvláště s ohledem na bezpečnost. Když členský stát povolí
toto předávání, vydá licenci obsahující veškeré údaje podle
prvního pododstavce. Tato licence provází střelivo až do místa
určení a musí být předložena, kdykoliv o to příslušné členské
státy požádají.
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3.
Každý členský stát může udělit obchodníkům povolení
k předávání střeliva ze svého území obchodníkovi usazenému
v jiném členském státě bez předběžného povolení uvedeného
v odstavci 2. Za tímto účelem vydá povolení platné po dobu
tří let, které může být kdykoliv pozastaveno nebo zrušeno
odůvodněným rozhodnutím. Doklad odvolávající se na toto
povolení musí provázet střelivo až do místa určení. Musí být
předložen, kdykoliv o to požádají příslušné orgány členských
států.

Před uskutečněním předávání sdělí obchodník orgánům členského státu, z něhož se přeprava má uskutečnit, všechny údaje
uvedené v odst. 2 prvním pododstavci.

4.
Každý členský stát poskytne ostatním členským státům
seznam střeliva, jehož předávání na území tohoto státu může
být povoleno bez předběžného souhlasu.

Tyto seznamy střeliva se sdělí obchodníkům, kteří v rámci
postupu podle odstavce 3 získali povolení k předávání střeliva
bez předběžného povolení.

5.
Každý členský stát sdělí členským státům místa určení
všechny užitečné informace týkající se konečných předávání
střeliva, které má k dispozici.

Všechny informace, které členské státy získají v rámci postupů
stanovených v tomto článku, budou sděleny nejpozději v době
předávání členskému státu místa určení, případně tranzitním
členským státům.

Článek 11

V případě vážného ohrožení nebo útoku na veřejnou bezpečnost nezákonným držením nebo používáním výbušnin
nebo střeliva, na které se vztahuje tato směrnice, může členský
stát přijmout veškerá nezbytná opatření pro předávání výbušnin nebo střeliva odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 3, 5, 6
a 7 a článku 10 za účelem zabránění tomuto nezákonnému
držení nebo používání.
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KAPITOLA IV

Jiná ustanovení

Článek 12

1.
Členské státy vytvoří informační sítě pro výměnu informací za účelem realizace ustanovení článků 9 a 10. Oznámí
ostatním členským státům a Komisi vnitrostátní orgány odpovědné za předávání a přijímání informací a za uplatnění
postupů uvedených v článcích 9 a 10.

2.
Při provádění této směrnice se přiměřeně uplatňují ustanovení nařízení (EHS) č. 1468/81, mutatis mutandis, zejména
ustanovení o důvěrnosti informací.

Článek 13

1.
Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Výbor zkoumá veškeré záležitosti týkající se provádění této
směrnice, které přednese jeho předseda, a to buď z vlastního
podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

2.
Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která
mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve
lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci.
Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2
Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na
návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je
přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud
však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru,
sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě Komise
odloží o tři měsíce ode dne tohoto sdělení použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Tato opatření musí respektovat zásadu proporcionality. Nesmí
být prostředky svévolné diskriminace ani skrytým omezením
obchodu mezi členskými státy.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené
v předchozím odstavci přijmout jiné rozhodnutí.

Každý členský stát, který přijme tato opatření, je neprodleně
oznámí Komisi. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

3.
Postup uvedený v odstavci 2 bude uplatňován zejména
s ohledem na budoucí změny v doporučeních OSN.
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Článek 14

Článek 18

Členské státy uchovávají k dispozici ostatním členským států
a Komisi aktualizované informace o podnicích v oboru výbušnin, které mají licence a povolení podle čl. 1 odst. 4.

Každý členský stát přijme v rámci vnitrostátních právních
předpisů nezbytná opatření, aby umožnil příslušným orgánům
zabavit jakýkoliv výrobek spadající do působnosti této směrnice, jestliže existuje dostatek důkazů, že tento výrobek byl
nezákonně získán, použit nebo obchodován.

Členské státy ověří, zda tyto podniky mají takový systém
sledování výbušnin, aby byla kdykoliv možná identifikace
těch, v jejichž držení výbušniny jsou. Podmínky pro uplatňování tohoto pododstavce budou přijaty v souladu s postupem
výboru podle článku 13.
Podniky v oboru výbušnin uchovávají takové záznamy o svých
obchodních transakcích, které jsou nezbytné ke splnění povinností stanovených v tomto článku.
Dokumenty uvedené v tomto článku se musí uchovávat po
dobu nejméně 3 let od skončení kalendářního roku, v němž
došlo k dané obchodní transakci, i když podnik ukončil
činnost. Tyto dokumenty musí být na požádání příslušných
orgánů okamžitě k dispozici pro kontrolu.
Článek 15
Členské státy zajistí, aby výbušniny byly náležitě označeny.
Článek 16
Jestliže členský stát vydá licenci nebo oprávnění k výkonu
činnosti v oboru výroby výbušnin, bude zejména kontrolovat,
zda odpovědné osoby jsou schopny plnit technické závazky,
které převzaly.
KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení
Článek 17
Každý členský stát stanoví sankce, které budou ukládány při
porušení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Sankce
musí být dostatečné, aby podpořily dodržování těchto předpisů.

Článek 19
1.
Členské státy uvedou do 30. září 1993 v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 9, 10, 11, 12, 13
a 14.
2.
Členské státy přijmou a zveřejní do 30. června 1994
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s ostatními ustanoveními, která nejsou uvedena v odstavci 1.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 1995.
3.
Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 přijatá členskými
státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob
odkazu si stanoví členské státy.
4.
Členské státy povolí v období do 31. prosince 2002
uvádět na svůj trh výbušniny vyhovující vnitrostátním právním
předpisům platným na jejich území před 31. prosincem 1994.
5.
Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních
právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 20
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 5. dubna 1993.
Za Radu
předseda
J. TRØJBORG
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PŘÍLOHA I
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST
I. Obecné požadavky
1. Každá výbušnina musí být navržena, vyrobena a dodávána tak, aby až do doby svého použití představovala
minimální ohrožení života a zdraví člověka a aby se za obvyklých předvídatelných podmínek zabránilo škodám
na majetku a životním prostředí, zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla a pracovní předpisy.
2. Každá výbušnina musí dosahovat výkonové charakteristiky uvedené výrobcem, aby byla zabezpečena maximální
bezpečnost a spolehlivost.
3. Každá výbušnina musí být navržena a vyrobena tak, aby bylo možné ji při použití vhodné techniky zneškodnit
způsobem, který minimalizuje vlivy na životní prostředí.

II. Zvláštní požadavky
1. Níže uvedené informace a případně i vlastnosti je nutné vzít v úvahu nebo je zkontrolovat. Každá výbušnina
musí být vyzkoušena za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět
zkoušky za podmínek, při kterých bude výbušnina použita.
a) Návrh a charakteristické vlastnosti, včetně chemického složení, stupně homogenizace, případně také rozměry
a granulometrické složení.
b) Fyzikální a chemická stabilita výbušniny za všech podmínek okolního prostředí, kterým může být vystavena.
c) Citlivost k nárazu a tření.
d) Slučitelnost všech složek s ohledem na jejich fyzikální a chemickou stabilitu.
e) Chemická čistota výbušniny.
f) Odolnost výbušniny proti vlivu vody, je-li výbušnina určena pro použití ve vlhku nebo mokru a tam, kde její
bezpečnost nebo spolehlivost může být nepříznivě ovlivněna vodou.
g) Odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám tam, kde výbušnina je určena ke skladování nebo používání při
těchto teplotách a kde její bezpečnost nebo spolehlivost může být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo
zahřátím některé složky nebo výbušniny jako celku.
h) Vhodnost výbušniny pro použití v nebezpečném prostředí (např. výbušné důlní plyny, horké předměty apod.),
pokud je výbušnina určena pro použití v takových podmínkách.
i) Bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu.
j) Správné nabíjení a funkce výbušniny při použití ke stanovenému účelu.
k) Vhodné pokyny, a pokud je to zapotřebí, i označení s ohledem na bezpečné zacházení, skladování, používání
a zneškodňování, a to v úředním jazyce nebo jazycích členského státu příjemce.
l) Schopnost výbušniny, jejího obalu a ostatních složek odolávat poškození během skladování až do výrobcem
uvedeného data spotřeby.
m) Specifikace všech zařízení a pomůcek, potřebných pro spolehlivou a bezpečnou funkci výbušniny.
2. Jednotlivé skupiny výbušnin musí rovněž vyhovovat minimálně těmto požadavkům:
A. Trhaviny
a) Navržený způsob iniciace musí zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a úplnou detonaci nebo deflagraci
výbušniny. V případě černého prachu je třeba kontrolovat schopnost deflagrace.
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b) Trhaviny ve formě náložek musí přenášet detonaci bezpečně a spolehlivě v řadě náložek od začátku až do
konce.
c) Zplodiny vznikající během výbuchu důlních trhavin smí obsahovat oxid uhelnatý, oxidy dusíku, další plyny,
páry nebo polétavé tuhé zbytky pouze v množstvích, která za běžných pracovních podmínek nepoškozují
zdraví.
B. Bleskovice, zápalnice a rázové trubice
a) Obal bleskovic a zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu
výbušné náplně při běžném mechanickém namáhání.
b) Doby hoření zápalnice musí být vyznačeny a musí být spolehlivě dodrženy.
c) Bleskovice musí být schopny spolehlivé iniciace, musí mít dostatečnou iniciační schopnost a musí splňovat
požadavky na skladování i ve zvláštních klimatických podmínkách.
C. Rozbušky (včetně časových rozbušek) a bleskovicové zpožďovače
a) Rozbušky musí spolehlivě iniciovat detonaci trhavin, pro které jsou určeny, za všech předvídatelných
podmínek použití.
b) Bleskovicové zpožďovače musí zajišťovat spolehlivý přenos detonace.
c) Iniciační mohutnost nesmí být nepříznivě ovlivněna vlhkostí.
d) Doby zpoždění časových rozbušek musí mít takový rozptyl, aby pravděpodobnost překrývky mezi
sousedními stupni byla statisticky omezena na minimum.
e) Elektrické charakteristiky elektrických rozbušek musí být uvedeny na obalu (tj. bezpečný proud, odpor
atd.).
f) Přívodní vodiče elektrických rozbušek musí být spolehlivě izolovány a jejich mechanická pevnost včetně
uchycení v samotné rozbušce musí odpovídat předpokládanému použití.
D. Střeliviny a tuhé pohonné hmoty (TPH)
a) Tyto látky nesmějí při předepsaném způsobu použití detonovat.
b) Bezdýmé prachy (např. na bázi nitrocelulózy) musí být, pokud je to nutné, stabilizovány proti rozkladu.
c) Tuhé pohonné hmoty, v lisované nebo lité formě, nesmějí obsahovat žádné nežádoucí trhliny nebo plynné
bubliny, které nepříznivě ovlivňují jejich funkci.
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PŘÍLOHA II
1. MODUL B: ES přezkoušení typu
1.

Tento modul popisuje část postupu, při níž oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek
předpokládané výroby splňuje příslušná ustanovení této směrnice.

2.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u oznámeného subjektu, který si
zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.
Žádost musí obsahovat:
— jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,
— písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,
— technickou dokumentaci podle bodu 3.
Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“).
Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky směrnice. Dále musí v míře
nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku a dále musí v míře nezbytné pro
posouzení obsahovat:
— celkový popis typu,
— koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,
— popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,
— seznam norem podle článku 4, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění
základních požadavků směrnice, pokud nebyly použity normy podle článku 4,
— výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek atd.,
— protokoly o zkouškách.

4.

Oznámený subjekt:

4.1 přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí
součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem podle článku 4, jakož i součást, které
byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení těchto norem;
4.2 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity
normy podle článku 4, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky směrnice;
4.3 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil
použití příslušných norem, byly tyto normy skutečně použity;
4.4 dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.
5.

Pokud typ splňuje ustanovení této směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu.
Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení a údaje nezbytné k identifikaci
schváleného typu.
K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává oznámený
subjekt.
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Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci usazenému ve Společenství
certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.

6.

Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES
přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které podléhají dodatečnému schválení, jestliže tyto
změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání.
Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7.

Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES
přezkoušení typu a dodatků, které vydal a které odňal.

8.

Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a/nebo jejich dodatků. Přílohy
k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství spolu s technickou dokumentací uchovává
kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního
výrobku.

Není-li ani výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou
dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

2. MODUL C: Shoda s typem
1. Tento modul popisuje část postupu, při níž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství
zajišťuje a prohlašuje, že dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu
a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každou výbušninu označením CE
a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného výrobku s typem
popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po
vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou
dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

4. Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí nebo dá provádět kontroly výrobků v náhodně zvolených
intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být
zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušné normě (normách) podle článku 4
nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s příslušnými požadavky směrnice. V případech, kdy
jeden nebo více kontrolovaných výrobků není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

Na odpovědnost oznámeného subjektu musí výrobce opatřit výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již
během výrobního procesu.

3. MODUL D: Zabezpečování jakosti výroby

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že
dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této
směrnice. Výrobce opatří každou výbušninu označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení
CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.
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2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle
bodu 3. Podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výbušniny.
Žádost musí obsahovat:
— všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výbušnin,
— dokumentaci systému jakosti,
— technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.
3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu
a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.
Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat
jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.
Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:
— cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výbušnin,
— výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou
použita,
— kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich
četnosti,
— záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci
příslušných pracovníků atd.,
— prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti a nad efektivním fungováním systému
jakosti.
3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů,
které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmů auditorů
musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí
posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.
Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí
o posouzení.
3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby
byl i nadále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé
zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje
požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.
Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné
rozhodnutí o posouzení.
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Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu
a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:
— dokumentaci systému jakosti,
— záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci
příslušných pracovníků atd.
4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti,
a předává výrobci zprávu o auditu.
4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto
inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby
ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení
zkoušky rovněž protokol o zkoušce.
5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:
— dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
— aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,
— rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných
a odňatých schválení systémů jakosti.

4. MODUL E: Zabezpečování jakosti výrobku
1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že
dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce opatří každou
výbušninu označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikační
značkou oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle bodu 3.
Podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výbušniny.
Žádost musí obsahovat:
— všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výbušnin,
— dokumentaci systému jakosti,
— technickou dokumentaci schváleného typu a jednu kopii certifikátu ES přezkoušení typu.
3.2 Každá výbušnina musí být podle systému jakosti zkontrolována a musí být provedeny odpovídající zkoušky
stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 4 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu
s příslušnými požadavky směrnice. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace
systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti
a záznamů o jakosti.

13/sv. 12

13/sv. 12

CS

Úřední věstník Evropské unie

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:
— cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,
— kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,
— prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,
— záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci
příslušných pracovníků atd.
3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů,
které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.
V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku.
Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.
Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí
o posouzení.
3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby
byl i nadále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé
zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje
požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.
Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné
rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení
a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:
— dokumentaci systému jakosti,
— technickou dokumentaci,
— záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci
příslušných pracovníků atd.
4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti,
a předává výrobci zprávu o auditu.
4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto
inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby
ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení
zkoušky rovněž protokol o zkoušce.
5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:
— dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
— aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,
— rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3
a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných
a odňatých schválení systémů jakosti.
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5. MODUL F: Ověřování výrobků
1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství
zajišťuje a prohlašuje, že výbušniny podle ustanovení bodu 3 jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES
přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu výbušnin s typem popsaným
v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každou
výbušninu označením CE a vydá písemné prohlášení o shodě.

3.

Oznámený subjekt provede příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu výbušniny s požadavky směrnice
kontrolou a zkoušením každé výbušniny postupem podle bodu 4.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po
vyrobení poslední výbušniny.

4.

Ověřování kontrolou a zkoušením každé výbušniny

4.1 Všechny výbušniny musí být jednotlivě zkontrolovány a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené
v příslušné normě (normách) podle článku 4 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu výbušnin
s příslušným typem a požadavky směrnice.
4.2 Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každou schválenou výbušninu svým identifikačním číslem a vydá
písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.
4.3 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané
oznámeným subjektem.
6. MODUL G: Ověřování každého jednotlivého výrobku
1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, že výbušnina, pro kterou byl vydán certifikát
podle bodu 2, splňuje příslušné požadavky směrnice. Výrobce opatří výbušninu označením CE a vypracuje
prohlášení o shodě.
2. Oznámený subjekt zkontroluje každou jednotlivou výbušninu a provede odpovídající zkoušky stanovené
v příslušné normě (normách) podle článku 4 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit její shodu s příslušnými
požadavky směrnice.
Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit schválenou výbušninu svým identifikačním číslem a vydá certifikát
shody vztahující se k provedeným zkouškám.
3. Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky směrnice a pochopení návrhu, výroby
a fungování výbušniny.
Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:
— celkový popis typu,
— koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,
— popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,
— seznam norem podle článku 4, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění
základních požadavků směrnice, pokud nebyly použity normy podle článku 4,
— výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek atd.,
— protokoly o zkouškách.
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PŘÍLOHA III
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ BRÁT ČLENSKÉ STÁTY V ÚVAHU PŘI OZNÁMOVÁNÍ SUBJEKTŮ
1. Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nemohou být osoby, které navrhují, vyrábějí,
dodávají nebo užívají výbušniny, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran.
Nesmějí se podílet ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě těchto
výbušnin. Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem a oznámeným
subjektem.
2. Subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí provádějí ověřování na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly
ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na
výsledcích ověřování zainteresovány.
3. Subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat technické
a správní úkony spojené s ověřováním; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.
4. Pracovníci odpovědní za inspekce musí mít:
— řádné technické a odborné vzdělání,
— dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi,
— schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených inspekcí.
5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu
provedených inspekcí ani na výsledcích těchto inspekcí.
6. Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.
7. Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž
vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů,
kterým se tato směrnice provádí.
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PŘÍLOHA IV
OZNAČENÍ SHODY
Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Pokud je označení zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném
obrázku.
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