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DIREKTIVA VIJEĆA 93/95/EEZ
od 29. listopada 1993.
o izmjeni Direktive 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu
zaštitnu opremu (OZO)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske
zajednice, a posebno njezin članak 100. a,

može biti zajamčena uspostava i ujednačenost jedinstvenog
tržišta ovih proizvoda;
budući da nije dovoljno uznapredovalo uvođenje novog sustava
nadzora i izdavanja potvrda i uspostava odredbi i mehanizama
potrebnih za ispravnu primjenu Direktive;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),
u suradnji s Europskim parlamentom (2),
uzimajući u obzir
odbora (3),

mišljenje Gospodarskog i socijalnog

budući da je nepostojanje usklađenih normi moglo dovesti do
situacije u kojoj više nije zajamčen adekvatan stupanj nadzora
zaštite i usklađenosti u vezi s kacigama za korisnike motornih
vozila na dva kotača; budući da se tako može ugroziti zaštita
osoba u slučaju nesreće; budući da, kako bi se izbjeglo pogor
šanje sigurnosti i nadzora, takve kacige treba isključiti iz
područja primjene Direktive 89/686/EEZ do uvođenja speci
fičnih uvjeta za takve kacige,

budući da mjere za uspostavu unutarnjeg tržišta osobne
zaštitne opreme (OZO) moraju biti donesene sukladno Direktivi
89/686/EEZ (4);
budući da članak 5. stavak 3. te Direktive navodi da OZO za
koji usklađene norme nisu raspoložive može i dalje biti, na
prijelaznoj osnovi, do 31. prosinca 1992., predmetom nacio
nalnih dogovora koji su već na snazi na dan donošenja
Direktive;

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.
budući da je iz informacija primljenih od država članica i trgo
vine vidljivo da je prijelazno razdoblje prekratko da omogući
ispravnu primjenu Direktive;

Direktiva 89/686/EEZ mijenja se kako slijedi:
1. Briše se članak 5. stavak 3.

budući da će usklađene norme značajno doprinijeti da se olakša
stavljanje na tržište i slobodno kretanje osobne zaštitne opreme;

2. Briše se posljednja alineja članka 8. stavka 4. točke (a).
3. Članak 16. mijenja se i glasi:

budući da, međutim, neke od usklađenih normi neće biti raspo
ložive na dan primjene Direktive 89/686; budući da stoga ne

„Članak 16.

(1) SL C 36, 10.2.1993., str. 18.
(2) SL C 194, 19.7.1993., str. 154. i Odluka od 27. listopada 1993. (još nije
objavljena u Službenom listu).
(3) SL C 129, 10.5.1993., str. 1.
4
( ) SL L 399, 30.12.1989., str. 18.

1. Države članice donose i objavljuju zakone i druge
propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom
prije 31. prosinca 1991. One o tome odmah obavješćuju
Komisiju.
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One primjenjuju ove mjere od 1. srpnja 1992.
2. Države članice će, nadalje, u razdoblju do 30. lipnja
1995. dopustiti stavljanje na tržište i u uporabu OZO-a koji
je u skladu s odredbama nacionalnog prava koje su na snazi
na njihovom području 30. lipnja 1992.
3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba
nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi
ova Direktiva.”
4. Sljedeća stavka 5. dodaje se Prilogu I.:
„5. Kacige i viziri namijenjeni korisnicima motornih vozila
na dva ili tri kotača”.
Članak 2.
1.
Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise
potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom unutar tri mjeseca
od njezinog donošenja. One o tome odmah obavješćuju
Komisiju.
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Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove
službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih
navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države
članice.
2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacio
nalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova
Direktiva.
Članak 3.
Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 1993.
Za Vijeće
Predsjednik
R. URBAIN

