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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DYREKTYWA 96/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 3 września 1996 r.
zmieniająca dyrektywę 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Informacja dodatkowa:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 100a,

— Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE
zostało umieszczone na produkcie; informacja ta nie
jest wymagana dla PPE, określonego w art. 8 ust. 3.”

uwzględniając wniosek Komisji (1),
Artykuł 2

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),
stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189b Traktatu (3);
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 89/686/EWG (4) wymaga, aby wszelkie środki
ochrony osobistej (PPE) posiadały oznakowanie „CE” i aby
oznakowaniu temu towarzyszyła dodatkowa informacja dotyczącą roku jego umieszczenia;
takie oznaczenie roku nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika PPE; takie oznaczenie może być
mylone z datą ważności, która musi być umieszczona na PPE,
ze względu na starzenie się tych środków;
obowiązek umieszczania oznaczenia roku stanowi obciążenie
dla producentów PPE; równocześnie pociąga za sobą istotne
koszty;
ze względu na zasadę pomocniczości, uproszczenie wynikające
dla producentów ze zniesienia wymogu oznaczania roku, w
którym umieszczono oznakowanie „CE” na produkcie, można
osiągnąć jedynie w rozumieniu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 89/686/EWG,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

1.
Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przed dniem
1 stycznia 1997 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Państwa Członkowskie będą stosować niniejsze środki od dnia
1 stycznia 1997 r.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 1996 r.

Artykuł 1

W imieniu Parlamentu

W imieniu Rady

W załączniku IV do dyrektywy 89/686/EWG skreśla się
wyrazy:

Europejskiego

L. YATES

K. HÄNSCH

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 23 z 27.1.1996, str. 6.
(2) Dz.U. C 97 z 1.4.1996, str. 8.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 1996 r. (Dz.U. C
166 z 10.6.1996, str. 60.), wspólne stanowisko Rady z dnia 10
czerwca 1996 r. (Dz.U. C 220 z 29.7.1996, str. 11.) oraz decyzja
Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 1996 r. (Dz.U. 261 z
9.9.1996).
(4) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1) oraz
93/95/EWG (Dz.U. L 276 z 9.11.1993, str. 11).

