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DIRECTIVA 93/95/CEE A CONSILIULUI
din 29 octombrie 1993
de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la
echipamentul individual de protecție (EIP)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

în consecință, nu se poate asigura instituirea și uniformitatea unei
piețe unice a acestor produse;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 100a,
având în vedere propunerea Comisiei (1),

întrucât introducerea unui nou sistem de control și certificare și
stabilirea dispozițiilor și mecanismelor necesare pentru buna
funcționare a directivei nu sunt suficient de avansate;

în cooperare cu Parlamentul European (2),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),
întrucât, în temeiul Directivei 89/686/CEE (4), trebuie să fie adoptate măsurile necesare pentru realizarea pieței interne a echipamentelor individuale de protecție (EIP);
întrucât articolul 5 alineatul (3) din directiva respectivă prevede,
în absența unor standarde armonizate, continuarea aplicării în
mod tranzitoriu, până la 31 decembrie 1992, a regimurilor naționale în vigoare deja la data adoptării directivei, pentru EIP;

întrucât absența standardelor armonizate ar putea duce la o situație în care să nu se mai asigure un grad adecvat de protecție și
control de conformitate în ceea ce privește căștile utilizatorilor de
autovehicule pe două roți; întrucât protecția persoanelor în eventualitatea unui accident ar putea fi astfel pusă în pericol; întrucât,
pentru a evita reducerea siguranței și controlului, respectivele căști
ar trebui excluse din sfera de aplicare a Directivei 89/686/CEE,
până la introducerea unor cerințe specifice pentru căștile în cauză,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

întrucât rezultă din informațiile primite de la statele membre și
din domeniul profesional în cauză că perioada de tranziție este
prea scurtă pentru a permite aplicarea corectă a directivei;
întrucât standardele armonizate vor contribui semnificativ la facilitarea introducerii pe piață și a liberei circulații a echipamentului
individual de protecție;

Articolul 1
Directiva 89/686/CEE, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 5 alineatul (3) se elimină.
2. În articolul 8 alineatul (4) litera (a), ultima liniuță se elimină.
3. Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

întrucât, cu toate acestea, unele dintre standardele armonizate nu
vor fi disponibile la data aplicării Directivei 89/686/CEE; întrucât,
(1) JO C 36, 10.2.1993, p. 18.
(2) JO C 194, 19.7.1993, p. 154 și Decizia din 27 octombrie 1993
(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO C 129, 10.5.1993, p. 1.
(4) JO L 399, 30.12.1989, p. 18.

„Articolul 16
(1) Înainte de 1 decembrie 1991, statele membre adoptă și
publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre
informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.
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Statele membre aplică măsurile în cauză de la 1 iulie 1992.
(2) De asemenea, statele membre permit, pentru o perioadă
de până la 30 iunie 1995, introducerea pe piață și darea în
folosință a EIP conforme cu normele administrative interne în
vigoare pe teritoriul lor la 30 iunie 1992.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.”.
4. În anexa I se adaugă următorul punct 5:
„5. Căștile și vizierele destinate utilizatorilor de autovehicule
cu două și cu trei roți”.

Articolul 2
(1) Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive în termen de trei luni de la adoptarea prezentei directive.
Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la
aceasta.

97

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat
de prezenta directivă.

Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 1993.
Pentru Consiliu
Președintele
R. URBAIN

