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Na strane prijímajúceho strojového zariadenia musí byť vstupný hriadeľ uzavretý do 

ochranného puzdra, pripevneného k strojovému zariadeniu. 

 

Obmedzovače krútiaceho momentu alebo voľnobehy môžu byť pripojené k prenosovým 

hriadeľom s univerzálnymi kĺbmi iba na strane, pripojenej k hnanému strojovému 

zariadeniu. Odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos musí byť podľa toho označené. 

 

Všetky prijímajúce strojové zariadenia, ktorých prevádzka si vyžaduje pripojiť 

odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos k samohybnému strojovému zariadeniu 

(alebo traktoru), musia mať taký systém na pripojenie odnímateľného zariadenia pre 

mechanický prenos, že po odpojení strojových zariadení sa odnímateľné zariadenie pre 

mechanický prenos a jeho ochranný kryt nepoškodia dotykom so zemou alebo nejakou 

časťou strojových zariadení. 

 

Vonkajšie strany ochranného krytu musia byť navrhované, konštruované a usporiadané 

takým spôsobom, aby sa nemohli otáčať spolu s odnímateľným zariadením pre 

mechanický prenos. Ochranný kryt musí prikrývať prevod až po konce vnútorných vidlíc 

v prípade jednoduchých univerzálnych kĺbov a najmenej po stred vonkajšieho kĺbu alebo 

kĺbov v prípade „širokouhlých“ univerzálnych kĺbov. 

 

Ak sú poskytnuté prístupové prostriedky k pracoviskám v blízkosti odnímateľného 

zariadenia pre mechanický prenos, musia byť navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby sa ochranné kryty hriadeľa nemohli používať ako stúpačky, pokiaľ nie sú 

na tento účel navrhované a konštruované. 
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3.5. Ochrana proti iným druhom nebezpečenstva 

 

3.5.1. Akumulátory 

 

Kryty akumulátorov musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby sa 

v prípade prevrátenia zamedzilo poliatiu obslužného pracovníka elektrolytom a aby sa 

zabránilo hromadeniu výparov v miestach používaných obsluhou. 

 

Strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby sa 

akumulátor mohol odpojiť pomocou ľahko prístupného zariadenia, poskytovaného na tento 

účel. 

 

3.5.2. Požiar 

 

V závislosti od jednotlivých druhov nebezpečenstva, ktoré predvída výrobca, strojové 

zariadenia musia, ak to ich rozmery dovoľujú: 

 

− umožňovať vybavenie ľahko prístupnými hasiacimi prístrojmi, alebo 

 

− byť dodávané so zabudovanými hasiacimi systémami. 

 

3.5.3. Emisie nebezpečných látok 

 

V situácii, keď hlavnou funkciou strojových zariadení je postrekovanie výrobkov, druhý a 

tretí odsek časti 1.5.13. sa neuplatnia. Pracovník obsluhy však musí byť chránený pred 

rizikom vystavenia sa takýmto nebezpečným emisiám. 
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3.6. Informácie a údaje 

 

3.6.1. Značenie, signály a upozornenia 

 

Vždy, keď je to potrebné, musia mať všetky strojové zariadenia označenia a/alebo štítky 

s pokynmi týkajúcimi sa používania, nastavovania a údržby tak, aby sa zabezpečila 

bezpečnosť a ochrana zdravia osôb. Musia byť volené, navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby boli jasne viditeľné a nezmazateľné. 

 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predpisov o cestnej premávke, musia mať strojové 

zariadenia s vezúcim sa vodičom toto vybavenie: 

 

− zvukové výstražné zariadenie, ktoré upozorňuje osoby, 

 

− systém svetelných signálov zodpovedajúci zamýšľaným podmienkam používania; 

táto požiadavka neplatí pre strojové zariadenia určené výhradne pre práce pod 

zemou, a pre tie, ktoré nemajú elektrické napájanie, 

 

− ak je to potrebné, musí medzi prípojným vozidlom a strojovým zariadením existovať 

primerané spojenie na signalizačnú činnosť. 

 

Diaľkovo ovládané strojové zariadenia, ktoré v bežných podmienkach používania 

vystavujú osoby riziku nárazu alebo pomliaždenia, musia byť vybavené vhodnými 

prostriedkami na signalizáciu ich pohybov alebo prostriedkami na ochranu osôb proti 

týmto druhom rizika. Rovnako to platí pre strojové zariadenia, ktoré počas prevádzky 

opakujú nepretržite pohyby vpred a vzad po jednej osi, pričom vodič nevidí priamo na 

oblasť zadnej časti stroja. 
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Strojové zariadenia musia byť konštruované takým spôsobom, aby nebolo možné 

neúmyselne vyradiť výstražné a signalizačné zariadenia z činnosti. V prípadoch, keď to má 

význam pre bezpečnosť, musia byť tieto zariadenia vybavené prostriedkami 

kontrolujúcimi, či sú v dobrom funkčnom stave a ich porucha musí byť obsluhe oznámená 

výrazným spôsobom. 

 

V prípadoch, keď je pohyb strojových zariadení alebo ich nástrojov zvlášť nebezpečný, 

musia byť na strojových zariadeniach umiestnené označenia, ktoré varujú pred priblížením 

sa k strojovým zariadeniam, pokiaľ sú v prevádzke; označenia musia byť čitateľné 

z dostatočnej vzdialenosti, aby bola zaistená bezpečnosť osôb, ktoré sa musia zdržiavať 

v blízkosti strojových zariadení. 

 

3.6.2. Označenie 

 

Na všetkých strojových zariadeniach sa musia čitateľne a nezmazateľne uvádzať tieto 

údaje: 

 

− menovitý výkon, vyjadrený v kilowattoch (kW), 

 

− hmotnosť najobvyklejšej konfigurácie v kilogramoch (kg), 

 

a prípadne: 

 

− maximálny ťah ťažnej tyče v mieste ťažného háku v newtonoch (N), 

 

− maximálne vertikálne zaťaženie na mieste ťažného háku v newtonoch (N). 
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3.6.3. Návod na použitie 

 

3.6.3.1. Vibrácie 

 

V návode na použitie musia byť uvedené tieto informácie o vibráciách, prenášaných 

strojovým zariadením na systém rúk-ramien alebo na celé telo: 

 

− celková hodnota vibrácií, ktorým sú vystavené ruky-ramená, ak prevyšuje hodnotu 

2,5 m/s2. V prípade, že táto hodnota neprevyšuje 2,5 m/s2, musí sa to uviesť, 

 

- najvyššia efektívna hodnota váženého zrýchlenia, ktorému je vystavené celé telo, ak 

prevyšuje hodnotu 0,5 m/s2. V prípade, že táto hodnota neprevyšuje 0,5 m/s2, musí sa 

to uviesť, 

 

- neistota merania. 

 

Tieto hodnoty musia byť hodnoty namerané pre predmetné strojové zariadenie, alebo 

hodnoty určené na základe meraní technicky porovnateľných strojových zariadení, ktoré sú 

reprezentatívne pre vyrábané strojové zariadenie. 

 

V prípadoch, keď sa neuplatňujú harmonizované normy, musia sa vibrácie merať meracím 

kódom, ktorý je pre príslušné strojové zariadenia najvhodnejší. 

 

Musí sa uviesť opis prevádzkových podmienok počas meraní a opis použitých meracích 

kódov. 
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3.6.3.2. Viacnásobné použitia  

 

Návody na použitie strojových zariadení, ktoré umožňujú niekoľko použití v závislosti od 

použitej výbavy a návody na použitie zameniteľnej výbavy musia obsahovať informácie 

potrebné pre bezpečnú montáž a používanie základného strojového zariadenia 

a zameniteľnej výbavy, ktorá sa môže namontovať. 

 

4. DOPLŇUJÚCE ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU 

ZDRAVIA NA VYLÚČENIE NEBEZPEČENSTVA SPÔSOBENÉHO ZDVÍHACÍMI 

ČINNOSŤAMI 

 

Strojové zariadenia predstavujúce nebezpečenstvo spôsobené zdvíhacími činnosťami 

musia spĺňať všetky príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia 

uvedené v tejto kapitole (pozri Všeobecné zásady, bod 4). 

 

4.1. Všeobecne 

 

4.1.1. Vymedzenie pojmov 

 

a) “zdvíhacia činnosť”: pohyb jednotkových bremien, ktoré tvorí tovar a/alebo osoby, 

ktoré v danom momente potrebujú zmenu úrovne, 

 

b) “vedené bremeno”: bremeno, ktorého celkový pohyb je vykonávaný pozdĺž pevných 

alebo pružných vodidiel, ktorých poloha je určená pevnými bodmi, 
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c) “prevádzkový koeficient”: aritmetický pomer medzi hodnotou bremena 

garantovanou výrobcom alebo jeho splnomocnencom, až po ktorú je komponent 

schopný ho udržať, a maximálnym prevádzkovým bremenom, vyznačeným na 

komponente, 

 

d) “skúšobný koeficient”: aritmetický pomer bremena, ktoré sa používa pri výkone 

statických alebo dynamických skúšok na zdvíhacom strojovom zariadení alebo na 

zdvíhacom príslušenstve a maximálnym prevádzkovým bremenom, vyznačeným na 

zdvíhacom strojovom zariadení alebo na zdvíhacom príslušenstve, 

 

e) “statická skúška”: skúška, počas ktorej sa zdvíhacie strojové zariadenie alebo 

zdvíhacie príslušenstvo najprv skontroluje a vystaví pôsobeniu zaťaženia, 

zodpovedajúceho maximálnemu prevádzkovému bremenu, vynásobenému vhodným 

statickým skúšobným koeficientom, a potom sa hneď po uvoľnení uvedeného 

bremena znova skontroluje a zistí sa, či neprišlo k poškodeniu, 

 

f) “dynamická skúška” skúška, počas ktorej zdvíhacie strojové zariadenie pracuje vo 

všetkých možných režimoch s maximálnym prevádzkovým bremenom, 

vynásobeným príslušným dynamickým skúšobným koeficientom, pričom sa berie do 

úvahy dynamické správanie zdvíhacieho strojového zariadenia s cieľom 

skontrolovať, či pracuje správne, 

 

g) “nosná plošina”: časť strojového zariadenia, v ktorej alebo na ktorej sa prepravujú 

osoby a/alebo tovar pre účely zdvihnutia. 
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4.1.2. Ochrana proti mechanickému nebezpečenstvu 

 

4.1.2.1. Riziká spôsobené nestabilitou 

 

Strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby sa 

stabilita, požadovaná v časti 1.3.1 zachovala ako počas prevádzky, tak aj v období mimo 

nej, vrátane všetkých etáp prepravy, montáže a demontáže, v priebehu predvídateľných 

porúch komponentov a tiež počas skúšok, vykonávaných v súlade s návodom na použitie. 

V tomto smere musí výrobca alebo jeho splnomocnenec použiť vhodné overovacie 

metódy. 

 

4.1.2.2. Strojové zariadenia pohybujúce sa po vodiacich koľajniciach a koľajnicových dráhach 

 

Strojové zariadenia musia byť vybavené zariadeniami, ktoré zabraňujú vykoľajeniu na 

vodiacich koľajniciach alebo koľajnicových dráhach. 

 

Ak aj napriek týmto zariadeniam pretrváva riziko vykoľajenia alebo vzniku poruchy 

koľajnice alebo vodiaceho komponentu, musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré 

zabránia pádu zariadenia, komponentu alebo bremena alebo prevráteniu strojového 

zariadenia. 
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4.1.2.3. Mechanická pevnosť 

 

Strojové zariadenia, zdvíhacie príslušenstvo a ich komponenty musia byť schopné odolať 

namáhaniu, ktorému sú vystavené počas prevádzky, a v prípade potreby aj mimo nej, pri 

inštalácii a v prevádzkových podmienkach, a to vo všetkých príslušných režimoch, 

s náležitým zohľadnením, ak je to vhodné, účinkov poveternostných podmienok a síl 

vyvolaných ľuďmi. Táto požiadavka musí byť splnená aj počas prepravy, montáže a 

demontáže. 

 

Strojové zariadenia a zdvíhacie príslušenstvo musia byť navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby zabránili vzniku poruchy, spôsobenej únavou a opotrebovaním, pričom sa 

berie do úvahy ich zamýšľané použitie. 

 

Použité materiály sa musia vyberať na základe predpokladaných typov pracovného 

prostredia s osobitným zreteľom na koróziu, oter, nárazy, extrémne teploty, únavu, 

krehkosť za studena a starnutie. 

 

Strojové zariadenia a zdvíhacie príslušenstvo musia byť navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby odolali preťaženiu, ku ktorému dochádza v priebehu statických skúšok, bez 

trvalej deformácie alebo zrejmého porušenia. Výpočty pevnosti musia 

zohľadňovať hodnotu statického skúšobného koeficientu vybraného tak, aby zaručoval 

primeranú úroveň bezpečnosti; tento koeficient má spravidla tieto hodnoty: 

 

a) ručne ovládané strojové zariadenia a zdvíhacie príslušenstvo: 1,5, 
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b) iné strojové zariadenia: 1,25. 

 

Strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby bez poruchy 

absolvovali dynamické skúšky, vykonané s pomocou maximálneho prevádzkového bremena, 

vynásobeného dynamickým skúšobným koeficientom. Hodnota dynamického skúšobného 

koeficientu sa volí tak, aby zaručovala primeranú úroveň bezpečnosti: koeficient sa spravidla rovná 

1,1. Skúšky budú spravidla vykonané pri určenej menovitej rýchlosti. Ak ovládací obvod strojových 

zariadení umožňuje určitý počet súčasných pohybov, skúšky musia byť vykonané v najmenej 

priaznivých podmienkach, spravidla kombináciou uvedených pohybov. 

 

4.1.2.4. Kladky, bubny, kolesá, laná a reťaze 

 

Kladky, bubny a kolesá musia mať priemer primeraný rozmerom lán alebo reťazí, ktoré na 

ne môžu byť použité. 

 

Bubny a kolesá musia byť navrhované, konštruované a inštalované takým spôsobom, aby 

sa laná alebo reťaze, ktorými sú vybavené, mohli ovíjať okolo nich bez toho, aby sa 

vyvliekli. 

 

Na lanách, používaných priamo na zdvíhanie alebo uchopenie bremena, nesmú byť 

vytvorené žiadne spoje okrem spojov na koncoch. Spoje sa tolerujú v inštaláciách, 

určených v návrhu na pravidelné úpravy podľa potrieb použitia. 
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Prevádzkový koeficient kompletných lán a ich zakončení sa volí tak, aby bola zaručená 

primeraná úroveň bezpečnosti; koeficient sa spravidla rovná 5. 

 

Prevádzkový koeficient zdvíhacích reťazí sa volí tak, aby bola zaručená primeraná úroveň 

bezpečnosti; koeficient sa spravidla rovná 4. 

 

Kvôli overeniu, či bol dosiahnutý primeraný pracovný koeficient, musí výrobca alebo jeho 

splnomocnenec vykonať zodpovedajúce skúšky každého typu reťaze a lana, ktoré sa 

používajú priamo na zdvíhanie bremien a tiež zakončení lán, alebo vykonanie takých 

skúšok zabezpečí. 

 

4.1.2.5. Zdvíhacie príslušenstvo a jeho komponenty 

 

Zdvíhacie príslušenstvo a jeho komponenty sa musí dimenzovať s primeraným 

zohľadnením procesov únavy a starnutia pre určitý počet pracovných cyklov zhodných 

s ich predpokladanou životnosťou, stanovenou v prevádzkových podmienkach pre danú 

aplikáciu. 

 

Okrem toho: 

 

a) prevádzkový koeficient kombinácií drôtené lano/lanové zakončenie sa volí tak, aby 

zaručil primeranú úroveň bezpečnosti; tento koeficient sa spravidla rovná 5. Na 

lanách nesmú byť vytvorené žiadne iné spoje či sľučky, než na ich koncoch, 
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b) v prípadoch, keď sa používajú reťaze so zváranými článkami, musia byť zložené 

z krátkych článkov. Prevádzkový koeficient reťazí sa volí tak, aby zaručil primeranú 

úroveň bezpečnosti; tento koeficient sa spravidla rovná 4, 

 

c) prevádzkový koeficient textilných lán alebo viazacích prostriedkov závisí od 

materiálu, výrobnej metódy, rozmerov a spôsobu používania. Tento koeficient sa volí 

tak, aby zaručil zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti; spravidla sa rovná 7 za 

predpokladu, že sa preukáže, že použité materiály sú veľmi kvalitné a výrobná 

metóda je vhodná pre predpokladaný spôsob používania. Keby to tak nebolo, 

spravidla sa kvôli zaisteniu rovnocennej úrovne bezpečnosti stanoví vyššia hodnota 

koeficientu. Na textilných lanách a viazacích prostriedkoch sa nesmú vyskytovať 

žiadne iné uzly, spojenia či spletené spoje než  na koncoch viazacieho prostriedku 

s výnimkou prípadu nekonečného viazacieho prostriedku, 

 

d) prevádzkový koeficient všetkých kovových komponentov vytvárajúcich alebo 

používaných na viazacom prostriedkom sa musí voliť tak, aby bola zaručená 

primeraná úroveň bezpečnosti; tento koeficient sa spravidla rovná 4, 

 

e) maximálne prevádzkové zaťaženie viacpramenného závesu sa určuje na základe 

prevádzkového koeficientu najslabšieho prameňa, počtu prameňov a redukčného 

faktora, ktorého hodnota závisí od konfigurácie viazacieho prostriedku, 

 

f) kvôli overeniu, či bol dosiahnutý primeraný prevádzkový koeficient, musí výrobca 

alebo jeho splnomocnenec vykonať zodpovedajúce skúšky každého typu 

komponentu uvedeného v písmenách a), b), c) a d), alebo zabezpečiť vykonanie 

takých skúšok. 



 
5786/2/05 REV 2  th 72 
PRÍLOHA I DG C I  SK 

 

4.1.2.6. Ovládanie pohybov 

 

Zariadenia na ovládanie pohybov musia pôsobiť takým spôsobom, aby udržiavali strojové 

zariadenia, na ktorých sú inštalované, v bezpečnom stave. 

 

a) Strojové zariadenia sa musia navrhovať a konštruovať alebo vybavovať zariadeniami 

takým spôsobom, aby bol rozsah pohybu ich komponentov stále v rámci stanovených 

medzných hodnôt. Ak je to vhodné, pred začatím činnosti týchto zariadení musí byť 

vydaná výstraha. 

 

b) V prípadoch, keď je možné ovládať niekoľko pevných strojových zariadení alebo 

strojových zariadení na koľajovom podvozku súčasne z rovnakého miesta, pričom 

existuje nebezpečenstvo kolízie, tieto strojové zariadenia musia byť navrhované a 

konštruované takým spôsobom, aby umožňovali inštaláciu systémov, ktoré vylučujú 

toto nebezpečenstvo. 

 

c) Strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby sa 

bremená nemohli nebezpečne zosunúť ani voľne a nečakane spadnúť, a to dokonca 

ani v prípade čiastočného alebo úplného výpadku energie alebo keď obsluha prestane 

ovládať strojové zariadenie. 

 

d) V normálnych prevádzkových podmienkach sa bremeno nesmie dať spúšťať iba 

s použitím trecej brzdy s výnimkou prípadu strojových zariadení, ktorých funkcia si 

vyžaduje, aby boli ovládané týmto spôsobom. 

 

e) Upínacie prostriedky musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby 

zabránili neúmyselnému pádu bremena. 
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4.1.2.7. Pohyb bremien počas manipulácie 

 

Prevádzková poloha strojových zariadení musí byť umiestnená takým spôsobom, aby 

zabezpečovala najširší možný výhľad na dráhy pohyblivých častí, aby sa tak zabránilo 

možným zrážkam s osobami, výbavou alebo inými strojovými zariadeniami, ktoré by sa 

mohli pohybovať v tom istom čase a spôsobovať nebezpečenstvo. 

 

Strojové zariadenia s vedeným bremenom musia byť navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby zabránili úrazu osôb spôsobeného pohybom bremena, nosnej plošiny alebo 

protizávažiami, pokiaľ sú použité. 

 

4.1.2.8. Strojové zariadenia obsluhujúce pevné plošiny 

 

4.1.2.8.1. Pohyb nosnej plošiny 

 

Pohyb nosnej plošiny strojového zariadenia obsluhujúceho pevné plošiny bude pevne 

vedený k plošinám a na ne. Nožnicové systémy sa tiež považujú za pevné vedenie. 

 

4.1.2.8.2. Prístup na nosnú plošinu 

 

Ak majú osoby prístup na nosnú plošinu, strojové zariadenia musia byť navrhované a 

konštruované takým spôsobom, aby zabezpečili, že nosná plošina zostane počas prístupu 

nepohyblivá, a to najmä pri nakladaní alebo vykladaní. 
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Strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby 

zabezpečili, že prevýšenie medzi nosnou plošinou a miestom zastavenia nevytváralo riziko 

zakopnutia. 

 

4.1.2.8.3. Riziká spôsobené kontaktom s pohybujúcou sa nosnou plošinou 

 

Ak je to potrebné pre splnenie požiadavky vyjadrenej v druhom odseku časti 4.1.2.7, 

priestor jazdy sa pri bežnej prevádzke zneprístupní.  

 

Ak pri kontrole alebo údržbe existuje riziko, že osoby nachádzajúce sa pod alebo nad 

nosnou plošinou môžu byť stlačené medzi nosnú plošinu a niektorú z pevných častí, musí 

sa zabezpečiť dostatočný voľný priestor, a to prostredníctvom fyzických úkrytov alebo 

prostredníctvom mechanických zariadení blokujúcich pohyb nosnej plošiny. 

 

4.1.2.8.4.Riziko spôsobené vypadnutím bremena z nosnej plošiny 

 

Ak existuje riziko spôsobené vypadnutím bremena z nosnej plošiny, strojové zariadenia 

musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby sa tomuto riziku zabránilo. 

 

4.1.2.8.5. Miesta zastavenia 

 

Musí sa zabrániť rizikám spôsobeným kontaktom osôb na miestach pre zastavenie 

s pohybujúcou sa nosnou plošinou alebo inými pohyblivými časťami. 
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Ak existuje riziko spôsobené spadnutím osôb do priestoru jazdy, keď sa nosná plošina 

nenachádza na mieste zastavenia, musia byť nainštalované ochranné kryty, aby sa tomuto 

riziku zabránilo. Takéto ochranné kryty sa nesmú otvárať v smere priestoru jazdy. Musia 

byť vybavené spriahnutým zariadením, ktoré sa ovláda polohou nosnej plošiny, a ktoré 

zabraňuje: 

 

− nebezpečným pohybom nosnej plošiny, kým sa ochranné kryty nezatvoria 

a neuzamknú, 

 

− nebezpečnému otvoreniu ochranného krytu, kým sa nosná plošina nezastaví na 

príslušnom mieste zastavenia. 

 

4.1.3. Spôsobilosť na daný účel 

 

Keď sa zdvíhacie strojové zariadenia alebo zdvíhacie príslušenstvo uvedú na trh alebo sa 

po prvýkrát uvedú do prevádzky, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečiť 

vykonaním vhodných opatrení, alebo tým, že ich nechá vykonať, aby strojové zariadenie 

alebo zdvíhacie príslušenstvo pripravené na použitie - či už poháňané ručne alebo motorom 

- bezpečne plnili svoje určené funkcie. 

 

Statické a dynamické skúšky uvedené v časti 4.1.2.3 sa musia vykonať na všetkých 

zdvíhacích strojových zariadeniach pripravených na uvedenie do prevádzky. 

 

V prípadoch, keď nie je možné zmontovať strojové zariadenia v priestoroch výrobcu alebo 

v priestoroch jeho splnomocnenca, musia sa prijať vhodné opatrenia v mieste používania. 

V inom prípade sa môžu opatrenia prijať buď v priestoroch výrobcu alebo v mieste 

používania. 
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4.2. Požiadavky na strojové zariadenia s iným zdrojom energie ako manuálna sila 

 

4.2.1. Ovládanie pohybov 

 

Ovládacie zariadenia so samočinným vrátením do východiskovej polohy sa musia použiť 

na vedenie pohybov strojového zariadenia alebo jeho výbavy. V prípadoch čiastkových 

alebo úplných pohybov, pri ktorých neexistuje nebezpečenstvo kolízie bremena alebo 

strojového zariadenia, však možno uvedené zariadenia nahradiť ovládacími zariadeniami 

dovoľujúcimi automatické zastavenie vo vopred zvolených polohách bez toho, aby obsluha 

musela držať ovládacie zariadenie so samočinným vrátením do východiskovej polohy. 

 

4.2.2. Kontrola zaťaženia 

 

Strojové zariadenia s maximálnym prevádzkovým zaťažením rovným alebo väčším než 

1000 kilogramov alebo s momentom preklopenia rovným alebo väčším než 40000 Nm 

musia byť vybavené zariadeniami, ktoré varujú vodiča a zabraňujú nebezpečným pohybom 

v prípade: 

 

− preťaženia, buď v dôsledku prekročenia maximálneho prevádzkového zaťaženia, 

alebo maximálneho prevádzkového momentu v dôsledku preťaženia, alebo 

 

− prekročenia momentu preklopenia. 

 

4.2.3. Zariadenie s vodiacimi lanami 

 

Nosiče lán, traktory alebo traktorové nosiče musia byť držané protizávažiami alebo 

zariadením umožňujúcim stálu reguláciu napätia. 
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4.3. Informácie a označenia 

 

4.3.1. Reťaze, laná a záchytné pásy 

 

Každý úsek zdvíhacej reťaze, lana alebo záchytného pásu, ktorý netvorí súčasť súboru, 

musí mať označenie, alebo ak to nie je možné, štítok alebo neodstrániteľný krúžok 

s menom a adresou výrobcu alebo jeho splnomocnenca a s identifikačným odkazom na 

príslušný certifikát. 

 

Vyššie uvedený certifikát musí obsahovať aspoň tieto informácie: 

 

a) meno a adresu výrobcu alebo, v prípade potreby, aj jeho splnomocnenca, 

 

b) popis reťaze alebo lana, ktorý obsahuje: 

 

− menovité rozmery, 

 

− konštrukciu, 

 

− materiál, z ktorého sú vyrobené, 

 

− akúkoľvek špeciálne metalurgické spracovanie materiálu, 
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c) použitú skúšobnú metódu, 

 

d) maximálnu záťaž, ktorej by lano alebo reťaz mali byť vystavené v priebehu 

používania. Na základe zamýšľaných aplikácií môže byť uvedený rozsah hodnôt. 

 

4.3.2. Zdvíhacie príslušenstvo 

 

Na zdvíhacom príslušenstve musia byť uvedené tieto podrobné údaje: 

 

− označenie materiálu, v prípade, že táto informácia je potrebná pre bezpečné použitie,  

 

− maximálne pracovné zaťaženie. 

 

V prípade zdvíhacieho príslušenstva, na ktorom je fyzicky nemožné umiestniť označenie, 

musia byť podrobné údaje uvedené v prvom odseku vypísané na štítku alebo iným 

rovnocenným spôsobom a bezpečne pripevnené k príslušenstvu. 

 

Podrobné údaje musia byť čitateľné a umiestnené na takom mieste, na ktorom nie je 

pravdepodobné, že zmiznú v dôsledku opotrebovania, alebo že ohrozia pevnosť 

príslušenstva. 

 

4.3.3. Zdvíhacie strojové zariadenia 

 

Na strojových zariadeniach musí byť výrazne vyznačené maximálne pracovné zaťaženie. 

Toto označenie musí byť čitateľné, nezničiteľné a v nekódovanej forme. 
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V prípadoch, keď maximálne pracovné zaťaženie závisí od konfigurácie strojového 

zariadenia, musí byť na každej prevádzkovej polohe osadená tabuľka, znázorňujúca, podľa 

možnosti vo forme diagramu alebo tabuliek, hodnoty pracovného zaťaženia prípustného 

pre každú konfiguráciu. 

 

Na strojových zariadeniach určených jedine na zdvíhanie tovarov, vybavených nosnou 

plošinou, ktorá umožňuje osobám prístup, musí byť jasná a nezmazateľná výstraha, 

zakazujúca zdvíhanie osôb. Táto výstraha musí byť viditeľná na každom mieste, z ktorého 

je možný prístup. 

 

4.4. Návod na použitie 

 

4.4.1. Zdvíhacie príslušenstvo 

 

Ku každému zdvíhaciemu príslušenstvu alebo ku každej komerčne nedeliteľnej skupine 

zdvíhacích príslušenstiev musí byť priložený návod na použitie, v ktorom sú uvedené 

aspoň tieto podrobné údaje: 

 

a) zamýšľané použitie, 

 

b) obmedzenie použitia (najmä pre zdvíhacie príslušenstvo, ako napríklad magnetické 

alebo vákuové podložky, ktoré nespĺňajú úplne požiadavky časti 4.1.2.6 písm. e), 

 

c) návod na montáž, použitie a údržbu, 

 

d) použitý statický skúšobný koeficient. 
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4.4.2. Zdvíhacie strojové zariadenia 

 

Zdvíhacie strojové zariadenia musia byť vybavené návodom na použitie obsahujúcim 

informácie o: 

 

a) technickej charakteristike strojového zariadenia a najmä: 

 

− o maximálnom pracovnom zaťažení, a v prípade potreby kópiu tabuľky 

nosností alebo tabuľku nosností opísanú v druhom odseku časti 4.3.3., 

 

− reakcie v miestach podpier a ukotvenia a podľa potreby aj charakteristiky 

dráhy, 

 

− v prípade potreby určenie inštalácie protizávažia a prostriedky tejto inštalácie, 

 

b) obsah prevádzkového denníka, ak sa nedodáva spolu so strojovými zariadeniami, 

 

c) pokyny pre použitie, najmä pre kompenzáciu chýbajúceho priameho výhľadu 

obsluhy na bremeno, 

 

d) podľa potreby správu zo skúšky, kde sa podrobne uvádzajú statické a dynamické 

skúšky vykonané výrobcom alebo jeho splnomocnencom alebo pre nich,  

 

e) pre strojové zariadenia, ktoré sa nemontujú v priestoroch výrobcu v podobe, v akej sa 

majú používať, potrebné pokyny pre výkon meraní uvedených v časti 4.1.3, ktoré sa 

robia pred prvým uvedením do prevádzky. 
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5. DOPLŇUJÚCE ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU 

ZDRAVIA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA URČENÉ NA PRÁCE POD ZEMOU 

 

Strojové zariadenia určené na práce pod zemou musia spĺňať všetky základné požiadavky 

na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedené v tejto kapitole (pozri Všeobecné zásady, bod 4). 

 

5.1. Riziká spôsobené nestabilitou 

 

Mechanizované posuvné výstuhy nadložia musia byť navrhované a konštruované takým 

spôsobom, aby pri pohybe udržiavali daný smer, a aby sa nešmýkali predtým než budú 

zaťažené, počas zaťaženia a po odstránení záťaže. Musia byť vybavené kotvami pre vrchné 

dosky jednotlivých hydraulických vzpier. 

 

5.2. Pohyb 

 

Mechanizované posuvné výstuhy nadložia musia umožňovať voľný pohyb osôb. 

 

5.3. Ovládacie zariadenia 

 

Ovládače akcelerátora a brzdy, ovládajúce pohyb strojových zariadení po koľajniciach, 

musia byť prevádzkované ručne. Aktivačné zariadenia však možno ovládať nohou. 

 

Ovládacie zariadenia posuvných výstuží nadložia musia byť navrhované a rozmiestnené 

takým spôsobom, aby boli pracovníci obsluhy počas premiestňovania chránení 

v podopretom mieste. Ovládacie zariadenia musia byť chránené proti akémukoľvek 

náhodnému uvoľneniu. 
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5.4. Zastavovanie 

 

Samohybné strojové zariadenia, pohybujúce sa po koľajniciach, určené na používanie pri 

prácach pod zemou, musia byť vybavené aktivačným zariadením pôsobiacim na obvod, 

ovládajúci pohyb strojových zariadení tak, aby sa pohyb zastavil, ak vodič už tento pohyb 

neovláda. 

 

5.5. Požiar 

 

Druhá zarážka časti 3.5.2 je záväzná pre strojové zariadenia s vysoko horľavými časťami. 

 

Brzdový systém strojových zariadení určených na používanie pri prácach pod zemou, musí 

byť navrhovaný a konštruovaný takým spôsobom, aby nevytváral iskry ani nezapríčinil 

požiar. 

 

Strojové zariadenia s motorom s vnútorným spaľovaním určené na používanie pri prácach 

pod zemou, musia byť vybavené iba motormi, ktoré využívajú palivo s nízkym tlakom 

nasýtených pár, a v ktorých je vylúčený vznik akejkoľvek iskry elektrického pôvodu. 

 

5.6. Výfukové emisie 

 

Výfukové emisie z motorov s vnútorným spaľovaním nesmú byť vypúšťané nahor. 
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6. DOPLŇUJÚCE ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU 

ZDRAVIA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA PREDSTAVUJÚCE MIMORIADNE 

NEBEZPEČENSTVO Z DÔVODU ZDVÍHANIA OSÔB 

 

Strojové zariadenia predstavujúce nebezpečenstvo z dôvodu zdvíhania osôb musia spĺňať 

všetky príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedené v tejto 

kapitole (pozri Všeobecné zásady, bod 4). 

 

6.1. Všeobecne 

 

6.1.1 Mechanická pevnosť 

 

Nosná plošina, vrátane všetkých poklopov, musí byť navrhovaná a konštruovaná takým 

spôsobom, aby poskytovala priestor a pevnosť zodpovedajúcu maximálnemu prípustnému 

počtu osôb na nosnej plošine a maximálnej prevádzkovej záťaži. 

 

Prevádzkové koeficienty komponentov stanovené v častiach 4.1.2.4 a 4.1.2.5 nie sú pre 

strojové zariadenia určené na zdvíhanie osôb postačujúce a ich hodnoty sa spravidla musia 

zdvojnásobiť. Strojové zariadenia určené na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovaru musia byť 

vybavené závesným alebo podporným systémom nosnej plošiny navrhovaným 

a konštruovaným takým spôsobom, aby zabezpečoval postačujúcu celkovú úroveň 

bezpečnosti a aby zabraňoval riziku spadnutia nosnej plošiny.  

 

Ak sa na zavesenie nosnej plošiny používajú laná alebo reťaze, spravidla sa vyžadujú 

najmenej dve nezávislé laná alebo reťaze, každé s vlastným ukotvením. 
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6.1.2. Kontrola zaťažovania strojových zariadení poháňaných inou energiou ako ľudská sila 

 

Požiadavky časti 4.2.2 platia bez ohľadu na maximálne prevádzkové zaťaženie a moment 

preklopenia, pokiaľ výrobca nemôže preukázať, že riziko preťaženia alebo prevrátenia 

neexistuje. 

 

6.2. Ovládacie zariadenia 

 

Pokiaľ bezpečnostné požiadavky nepredpisujú iné riešenia, musí byť nosná plošina 

zásadne navrhovaná a konštruovaná takým spôsobom, aby osoby vo vnútri mali 

prostriedky na ovládanie pohybov nahor a nadol, a ak je to vhodné, aj na ovládanie 

ostatných pohybov nosnej plošiny.  

 

Pri prevádzke musia mať účinky týchto ovládacích zariadení prednosť pred všetkými 

ostatnými zariadeniami ovládajúcimi ten istý pohyb, s výnimkou zariadení na núdzové 

zastavenie. 

 

Ovládacie zariadenia týchto pohybov musia byť so samočinným vrátením do 

východiskovej polohy, s výnimkou prípadu, kedy je samotná nosná plošina úplne uzavretá. 

 

6.3. Riziká pre osoby v alebo na nosnej plošine 

 

6.3.1. Riziká spôsobené pohybmi nosnej plošiny 

 

Strojové zariadenia na zdvíhanie osôb musia byť navrhované, konštruované alebo 

vybavené takým spôsobom, aby zrýchlenie alebo spomalenie nosnej plošiny nebolo pre 

osoby rizikové. 
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6.3.2. Riziko pádu osôb z nosnej plošiny 

 

Nosná plošina sa nesmie nakláňať v takej miere, ktorá vytvára riziko vypadnutia osôb 

nachádzajúcich sa v nej, vrátane prípadov, kedy sa strojové zariadenie a nosná plošina 

pohybujú.  

 

Ak je nosná plošina navrhovaná ako pracovisko, musia sa vykonať opatrenia na 

zabezpečenie stability a na zabránenie nebezpečným pohybom. 

 

Ak opatrenia uvedené v časti 1.1.15 nie sú dostatočné, nosné plošiny musia byť vybavené 

dostatočným počtom vhodných kotviacich bodov pre povolený počet osôb na nosnej 

plošine. Kotviace body musia byť dostatočne pevné na použitie osobných ochranných 

pomôcok proti pádu z výšky. 

 

Akékoľvek poklopy v podlahách alebo stropoch alebo bočné dvere musia byť navrhované 

a konštruované takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiadúcemu otvoreniu a musia sa 

otvárať do toho smeru, v ktorom je odstránené akékoľvek riziko pádu, ak sa otvoria 

neočakávane. 

 

6.3.3. Riziko spôsobené pádom predmetov na nosnú plošinu 

 

Ak existuje riziko pádu predmetov na nosnú plošinu a ohrozenia osôb, musí byť nosná 

plošina vybavená ochrannou strieškou.  
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6.4. Strojové zariadenia obsluhujúce pevné plošiny 

 

6.4.1. Riziká pre osoby v alebo na nosnej plošine 

 

Nosná plošina musí byť navrhovaná a konštruovaná takým spôsobom, aby sa zabránilo 

rizikám spôsobeným kontaktom osôb a/alebo predmetov v alebo na nosnej plošine 

s akýmikoľvek pevnými alebo pohybujúcimi sa prvkami. Ak je to potrebné pre splnenie 

tejto požiadavky, musí byť samotná nosná plošina úplne uzatvorená dverami vybavenými 

spriahnutým zariadením, ktoré zamedzuje nebezpečným pohybom nosnej plošiny, kým nie 

sú dvere zatvorené. Dvere musia zostať zatvorené, ak sa nosná plošina zastavuje medzi 

miestami pre zastavenie a ak existuje riziko vypadnutia z nosnej plošiny.  

 

Strojové zariadenie musí byť navrhované, konštruované a podľa potreby aj vybavené 

zariadeniami na zamedzenie nekontrolovaného pohybu nosnej plošiny nahor alebo nadol. 

Tieto zariadenia musia byť schopné zastaviť nosnú plošinu s maximálnym pracovným 

zaťažením a v predpokladanej maximálnej rýchlosti.  

 

Úkon zastavenia nesmie spôsobiť spomalenie škodlivé pre osoby nachádzajúce sa na 

nosnej plošine, a to bez ohľadu na záťažové podmienky.  

 

6.4.2. Ovládače na miestach pre zastavenie 

 

Ovládače na miestach pre zastavenie, iné ako na použitie v núdzi, nesmú spustiť pohyby 

nosnej plošiny, keď: 

 

− pracujú ovládacie zariadenia na nosnej plošine, 

 

− nosná plošina nie je na mieste pre zastavenie. 
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6.4.3. Prístup na nosnú plošinu 

 

Ochranné kryty na miestach pre zastavenie a na nosnej plošine musia byť navrhované 

a konštruované takým spôsobom, aby zabezpečovali bezpečný prechod z a na nosnú 

plošinu, pričom sa berie do úvahy predpokladané množstvo zdvíhaného tovaru a osôb. 

 

6.5. Označenie 

 

Na nosnej plošine musia byť vyznačené informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti, 

vrátane: 

 

− prípustného počtu osôb na nosnej plošine, 

 

− maximálneho pracovného zaťaženia. 

 

___________________ 
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PRÍLOHA II 

VYHLÁSENIA 

 

1. OBSAH 

 
A. ES VYHLÁSENIE O ZHODE STROJOVÝCH ZARIADENÍ 
 

Toto vyhlásenie a jeho preklady sa musia vyhotoviť za rovnakých podmienok ako návody na 

použitie (pozri prílohu I, časť 1.7.4.1 písm. a) a b)), a musia byť napísané strojovým písmom 

alebo inak ručným písmom veľkými písmenami.  

 

Toto vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na strojové zariadenie v stave, v akom sa uvádza na trh, 

a nezahŕňa pridané komponenty a/alebo činnosti vykonávané následne koncovým 

používateľom.  

 

ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať tieto podrobné údaje: 

 

1. obchodné meno a úplnú adresu výrobcu alebo podľa potreby aj jeho splnomocnenca, 

 

2. meno a adresu osoby oprávnenej na zostavenie súboru technickej dokumentácie, ktorá 

musí byť usadená v Spoločenstve, 

 

3. opis a označenie strojového zariadenia vrátane generického určenia, funkcie, modelu, 

typu, výrobného čísla a obchodného mena, 
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4. vetu s výslovným vyhlásením, že strojové zariadenie spĺňa príslušné ustanovenia tejto 

smernice a podľa vhodnosti aj podobnú vetu s vyhlásením o zhode s inými smernicami 

Spoločenstva a/alebo príslušnými ustanoveniami, ktorým strojové zariadenie vyhovuje. 

Musí ísť o odkazy na texty publikované v Úradnom vestníku Európskej únie, 

 

5. v prípade potreby meno, adresu a identifikačný kód notifikovanej osoby, ktorá vykonala 

ES skúšku typu uvedenú v prílohe IX, a číslo certifikátu o ES skúške  typu, 

 

6. v prípade potreby meno, adresu a identifikačný kód notifikovanej osoby, ktorá schválila 

komplexný systém zabezpečenia kvality uvedený v prílohe X, 

 

7. v prípade potreby odkazy na použité harmonizované normy, ako je uvedené v článku 7 

ods. 2, 

 

8. v prípade potreby odkazy na použité iné technické normy a predpisy, 

 

9. miesto a dátum vyhlásenia, 

 

10. totožnosť a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho 

splnomocnenca. 
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B. VYHLÁSENIE O ZAČLENENÍ ČIASTOČNE SKOMPLETIZOVANÝCH STROJOVÝCH 
ZARIADENÍ 

 

Toto vyhlásenie a jeho preklady sa musia vyhotoviť za rovnakých podmienok ako návody na 

použitie (pozri prílohu 1, časť 1.7.4.1. písm. a) a b)), a musia byť napísané strojovým písmom 

alebo inak ručným písmom veľkými písmenami.  

 

Vyhlásenie o začlenení musí obsahovať tieto podrobné údaje 

 

1. obchodné meno a úplnú adresu výrobcu čiastočne skompletizovaného strojového 

zariadenia a podľa potreby aj jeho splnomocnenca, 

 

2. meno a adresu osoby oprávnenej na zostavenie súboru príslušnej technickej 

dokumentácie, ktorá musí byť usadená v Spoločenstve, 

 

3. opis a označenie čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia vrátane 

generického určenia, funkcie, modelu, typu, výrobného čísla a obchodného mena, 

 

4. vetu s vyhlásením, ktoré základné požiadavky tejto smernice sú uplatnené a splnené a že 

príslušná technická dokumentácia bola zostavená v súlade s časťou B prílohy VII, a 

tam, kde je to vhodné, aj vetu s vyhlásením o zhode čiastočne skompletizovaného 

strojového zariadenia s inými príslušnými smernicami Spoločenstva. Musí ísť o odkazy 

na texty publikované v Úradnom vestníku Európskej únie, 
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5. záväzok podať v odpovedi na odôvodnenú žiadosť vnútroštátnych orgánov príslušné 

informácie o čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení. To bude zahŕňať spôsob 

podania týchto informácií a nebude mať vplyv na práva duševného vlastníctva výrobcu 

čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia,  

 

6. vyhlásenie, že čiastočne skompletizované strojové zariadenie nesmie byť uvedené do 

prevádzky, pokiaľ pre  kompletné strojové zariadenie, do ktorého má byť toto čiastočne 

skompletizované strojové zariadenie začlenené, nebola tam, kde je to vhodné, vyhlásená 

zhoda s ustanoveniami tejto smernice, 

 

7. miesto a dátum vyhlásenia, 

 

8. totožnosť a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho 

splnomocnenca. 

 

2. ÚSCHOVA 

 

Výrobca strojového zariadenia alebo jeho splnomocnenec uchováva originál ES vyhlásenia o zhode 

po dobu najmenej desiatich rokov od dátumu vyrobenia posledného strojového zariadenia. 

 

Výrobca čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo jeho splnomocnenec uchováva 

originál vyhlásenia o začlenení po dobu najmenej desiatich rokov od dátumu vyrobenia posledného 

čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia. 

 

__________________ 
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PRÍLOHA III 

 

OZNAČENIE CE 

 

Označenie zhody s predpismi ES pozostáva z iniciálok „CE“ v tomto formáte: 

 

 
 

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musia byť dodržané vzájomné pomery zobrazené na 

vyššie uvedenom obrázku. 

 

Rôzne časti označenia CE musia mať v zásade rovnaký zvislý rozmer, ktorý nemôže byť menší než 

5 mm. V prípade malorozmerových strojových zariadení tento minimálny rozmer nemusí byť 

dodržaný. 

 

Označenie CE sa musí rovnakým spôsobom upevniť v bezprostrednej blízkosti k menu výrobcu 

alebo jeho splnomocnenca. 

 

V prípade uplatňovania úplného postupu zabezpečenia kvality uvedeného v článku 12 ods. 3 písm. 

c) a v článku 12 ods. 4 písm. b), musí po označení CE nasledovať identifikačný kód notifikovanej 

osoby. 

 

____________________ 
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PRÍLOHA IV 

 

KATEGÓRIE STROJOVÝCH ZARIADENÍ,  

PRI KTORÝCH SA MUSÍ UPLATŇOVAŤ JEDEN Z POSTUPOV  

UVEDENÝCH V ČLÁNKU 12 ODS. 3 A 4 

 

1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými 

fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi 

vlastnosťami týchto typov: 

  

1.1. strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s 

ručným podávaním obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním, 

 

1.2. strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl 

alebo vozík, ktoré vykonávajú vratný pohyb, 

 

1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické 

podávacie zariadenie obrobkov s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, 

 

1.4. strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb 

čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním. 

 

2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva. 



 
5786/2/05 REV 2  th 2 
PRÍLOHA IV DG C I  SK 

 

3. Hrúbkovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické 

podávacie zariadenie, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva. 

 

4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov 

s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými 

fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov: 

 

4.1. strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným 

pohybom alebo podporu pre obrobok, 

 

4.2. strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom. 

 

5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na 

obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami. 

 

6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva. 

 

7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na 

obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami. 

 

8. Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva. 
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9. Lisy vrátane ohraňovacích lisov určené na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním 

a/alebo odoberaním, ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a 

rýchlosť viac ako 30 mm/s. 

 

10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo 

odoberaním. 

 

11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním. 

 

12. Strojové zariadenia určené na práce pod zemou týchto typov: 

 

12.1 lokomotívy a brzdené vozy, 

 

12.2 hydraulické mechanizované výstuže nadložia. 

 

13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím 

mechanizmom. 

 

14. Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov. 

 

15. Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos. 

 

16. Vozidlové zdvíhacie plošiny. 
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17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z 

výšky väčšej ako tri metre. 

 

18. Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou. 

 

19. Ochranné zariadenia navrhované na detekciu prítomnosti osôb. 

 

20. Motorom ovládané spriahnuté pohyblivé ochranné kryty určené na použitie ako ochrana v 

strojových zariadeniach uvedených v bodoch 9, 10 a 11. 

 

21. Logické jednotky na zaistenie bezpečnostných funkcií.  

 

22. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení (ROPS). 

 

23. Ochranné konštrukcie chrániace pred padajúcimi predmetmi (FOPS). 

 

 

______________ 
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PRÍLOHA V 

 

INFORMATÍVNY ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH ČASTÍ 

 UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 PÍSM. C) 

 

1. ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos, 

 

2. ochranné zariadenia určené na detekciu prítomnosti osôb, 

 

3. motorom ovládané spriahnuté pohyblivé ochranné kryty určené na použitie ako ochrana v 

strojových zariadeniach uvedených pre položky 9, 10 a 11 prílohy IV, 

 

4. logické jednotky na zaistenie bezpečnostných funkcií, 

 

5. ventily s doplnkovými prostriedkami na detekciu poruchy, určené na ovládanie nebezpečných 

pohybov strojového zariadenia, 

 

6. systémy na vyťahovanie emisií zo strojového zariadenia, 

 

7. ochranné kryty a ochranné zariadenia určené na ochranu osôb pred pohyblivými časťami v 

procese používania strojového zariadenia, 

 

8. monitorovacie zariadenia na ovládanie nakladania a pohybu zdvíhacieho strojového 

zariadenia,  
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9.  zabezpečovacie systémy na udržanie osôb na ich sedadlách, 

 

10. zariadenia na núdzové zastavenie, 

 

11. vybíjacie systémy, ktoré zabraňujú vytvoreniu potenciálne nebezpečného elektrostatického 

náboja, 

 

12. energetické obmedzovače a uvoľňovacie zariadenia uvedené v častiach 1.5.7., 3.4.7. a 4.1.2.6. 

prílohy I,  

 

13. systémy a zariadenia na zníženie emisií hluku a vibrácií, 

 

14. ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (ROPS), 

 

15. ochranná konštrukcia chrániaca pred padajúcimi predmetmi (FOPS), 

 

16. obojručné ovládacie zariadenia, 

 

17. komponenty strojových zariadení určených na zdvíhanie a/alebo spúšťanie osôb medzi 

rôznymi miestami na zastavenie, a zahrnuté v tomto zozname: 

 

a) zariadenia na uzamykanie dverí na miestach na zastavenie, 

 

b) zariadenia zabraňujúce spadnutiu jednotky nesúcej bremeno alebo jej nekontrolovanému 

pohybu nahor,  
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c) zariadenia na obmedzenie príliš vysokej rýchlosti, 

 

d) energiu hromadiace odpojovače,  

 

− nelineárne alebo 

 

− so spomalením spätného chodu, 

 

e) energiu rozptyľujúce odpojovače,  

 

f) bezpečnostné zariadenia montované na kontakty hydraulických obvodov, ktoré sa 

používajú ako zariadenia zabraňujúce pádu, 

 

g) elektrické bezpečnostné zariadenie vo forme bezpečnostných spínačov obsahujúcich 

elektronické komponenty. 

 

 

___________________
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PRÍLOHA VI 

 

NÁVOD NA MONTÁŽ ČIASTOČNE SKOMPLETIZOVANÝCH  

STROJOVÝCH ZARIADENÍ 

 

Návod na montáž čiastočne skompletizovaných strojových zariadení musí obsahovať opis 

podmienok, ktoré musia byť splnené pre správne začlenenie do koncových strojových zariadení, 

aby nevznikali ústupky ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia.  

 

Tento návod na montáž musí byť napísaný v úradnom jazyku Spoločenstva, prijateľnom pre 

výrobcu strojového zariadenia, do ktorého sa bude montovať čiastočne skompletizované strojové 

zariadenie, alebo pre jeho splnomocnenca. 

 

 

____________________ 
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PRÍLOHA VII 

 

A. SÚBOR TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA 

 

Táto časť opisuje postup zostavenia súboru technickej dokumentácie. Súbor technickej 

dokumentácie musí preukazovať, že strojové zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice. Musí sa 

týkať návrhu, výroby a prevádzky strojového zariadenia v miere potrebnej pre toto posúdenie. 

Súbor technickej dokumentácie sa musí zostaviť v jednom alebo viacerých úradných jazykoch 

Spoločenstva, s výnimkou návodu na použitie strojového zariadenia, pre ktorý platia osobitné 

ustanovenia prílohy I, časť 1.7.4.1.  

 

1. Súbor technickej dokumentácie obsahuje tieto informácie: 

 

a) súbor konštrukčnej dokumentácie, ktorý obsahuje: 

 

− všeobecný opis strojového zariadenia, 

 

− celkový výkres strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, ako aj 

príslušné opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky strojového 

zariadenia,  

 

− kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o 

výsledkoch skúšok, certifikáty, atď. potrebné na účely overenia zhody strojového 

zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia, 
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− dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:  

 

− zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré 

platia pre strojové zariadenie, 

 

− opisu zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov 

nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík, a podľa potreby aj označenie 

zvyškových rizík súvisiacich so strojovým zariadením, 

 

− normy a iné použité technické špecifikácie uvádzajúce základné požiadavky na 

bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú, 

 

− všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom, 

alebo orgánom zvoleným výrobcom, alebo jeho splnomocnencom,  

 

− výtlačok návodu na použitie strojového zariadenia, 

 

− tam, kde je to vhodné, vyhlásenia o začlenení pre začleňované čiastočne 

skompletizované strojové zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto 

strojových zariadení, 

 

− tam, kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenie alebo 

iné výrobky začleňované do tohto strojového zariadenia, 

 

− výtlačok ES vyhlásenia o zhode, 
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b) v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom 

zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami tejto smernice. 

 

Výrobca musí vykonať potrebné výskumné práce a skúšky komponentov, výbavy alebo 

skompletizovaného strojového zariadenia na účely určenia, či je strojové zariadenie na 

základe svojho dizajnu alebo konštrukcie schopné bezpečnej montáže a uvedenia do 

prevádzky. Príslušné správy a výsledky budú zahrnuté v súbore technickej dokumentácie.  

 

2. Súbor technickej dokumentácie uvedený v bode 1 musí byť k dispozícii pre príslušné orgány 

členských štátov najmenej po dobu 10 rokov od dátumu výroby strojových zariadení, alebo 

v prípade sériovej výroby, od dátumu výroby poslednej jednotky. 

 

Súbor technickej dokumentácie sa nemusí nachádzať na území Spoločenstva, ani nemusí byť 

trvalo dostupný vo vecnej forme. Osoba uvedená v ES vyhlásení o zhode však musí byť 

schopná súbor zostaviť a sprístupniť v časovej lehote zodpovedajúcej jeho komplexnosti. 

 

Súbor technickej dokumentácie nemusí obsahovať podrobné návrhy ani žiadne iné špecifické 

informácie týkajúce sa čiastkových zostáv, používaných pri výrobe strojových zariadení, 

pokiaľ ich znalosti nie sú podstatné na účely overenia zhody so základnými požiadavkami na 

bezpečnosť a ochranu zdravia. 

 

3. Ak po náležite zdôvodnenej žiadosti od príslušných vnútroštátnych orgánov tento súbor 

technickej dokumentácie nie je predložený, môže táto skutočnosť predstavovať dostatočné 

dôvody na pochybnosti o zhode predmetného strojového zariadenia so 

základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. 
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B. PRÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PRE ČIASTOČNE 

SKOMPLETIZOVANÉ STROJOVÉ ZARIADENIA 

 

Táto časť opisuje postup zostavenia príslušnej technickej dokumentácie. Dokumentácia musí 

preukazovať, ktoré požiadavky tejto smernice boli uplatnené a splnené. Musí sa týkať návrhu, 

výroby a prevádzky čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia v miere potrebnej pre 

posúdenie zhody s uplatnenými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. 

Dokumentácia musí byť vypracovaná v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Spoločenstva. 

Dokumentácia obsahuje tieto informácie: 

a) súbor konštrukčnej dokumentácie, ktorý obsahuje: 

− celkový výkres čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia a výkresy 

ovládacích obvodov, 

− kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch 

skúšok, certifikáty, atď. potrebné na účely overenia zhody čiastočne skompletizovaného 

strojového zariadenia s uplatnenými základnými požiadavkami na bezpečnosť a 

ochranu zdravia, 

− dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup 

 

− vrátane zoznamu uplatňovaných a splnených základných požiadaviek na 

bezpečnosť a ochranu zdravia, 
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− opisu zavedených ochranných opatrení na vylúčenie určeného nebezpečenstva 

alebo na zmenšenie rizík, a podľa potreby aj na označenie zvyškových rizík, 

 

− normy a iné technické špecifikácie, ktoré sa použili, uvádzajúc základné požiadavky na 

bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú, 

 

− všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom, 

alebo orgánom zvoleným výrobcom, alebo jeho splnomocnencom,  

 

− výtlačok návodu na montáž čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia, 

 

b) v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, 

aby čiastočne skompletizované strojové zariadenia zostali v zhode s uplatnenými základnými 

požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. 

 

Výrobca musí vykonať potrebné výskumné práce a skúšky komponentov, výbavy alebo čiastočne 

skompletizovaného strojového zariadenia na účely určenia, či je strojové zariadenie na základe 

svojho dizajnu alebo konštrukcie schopné bezpečnej montáže a používania. Príslušné správy 

a výsledky budú zahrnuté v súbore technickej dokumentácie.  
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Príslušná technická dokumentácia musí byť k dispozícii najmenej po dobu 10 rokov od dátumu 

výroby čiastočne skompletizovaných strojových zariadení alebo v prípade sériovej výroby, od 

dátumu výroby poslednej jednotky a na požiadanie sa musí predložiť príslušným orgánom 

členských štátov. Nemusí sa nachádzať na území Európskej únie, ani nemusí byť trvalo dostupná vo 

vecnej forme. Osoba uvedená vo vyhlásení o začlenení však musí byť schopná dokumentáciu 

zostaviť a predložiť príslušnému orgánu. 

 

Ak po náležite zdôvodnenej žiadosti od príslušných vnútroštátnych orgánov táto príslušná technická 

dokumentácia nie je predložená, môže táto skutočnosť predstavovať dostatočné dôvody na 

pochybnosti o zhode čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia s uplatnenými a 

atestovanými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. 

 

________________ 
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PRÍLOHA VIII 

 

POSÚDENIE ZHODY S VNÚTORNÝMI KONTROLAMI VÝROBY STROJOVÉHO 

ZARIADENIA 

 

1. Táto príloha opisuje postup, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorí plnia povinnosti 

ustanovené v bodoch 2 a 3, zabezpečujú a vyhlasujú, že predmetné strojové zariadenia 

vyhovujú príslušným požiadavkám tejto smernice. 

 

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhotovia súbor technickej dokumentácie uvedený v 

prílohe VII, časť A pre každý reprezentatívny typ predmetnej série. 

 

3. Výrobca musí prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zaručoval súlad 

vyrábaných strojových zariadení so súborom technickej dokumentácie uvedeným v prílohe 

VII, časť A a s požiadavkami tejto smernice.  

 

 

__________________ 
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PRÍLOHA IX 

 

ES SKÚŠKA TYPU 

 

ES skúška typu je postup, ktorým notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívny model 

strojového zariadenia uvedený v prílohe IV (ďalej len „typ“) vyhovuje požiadavkám tejto smernice. 

 

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musia pre každý typ vyhotoviť súbor technickej 

dokumentácie uvedený v prílohe VII časť A. 

 

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pri každom type predkladá notifikovanej osobe podľa 

svojho výberu žiadosť o ES skúšku typu . 

 

Žiadosť obsahuje: 

 

− meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca, 

 

− písomné vyhlásenie, že žiadosť sa nepredkladá aj inej notifikovanej osobe, 

 

− súbor technickej dokumentácie. 

 

Žiadateľ dá okrem toho notifikovanej osobe k dispozícii aj vzor typu. Notifikovaná osoba 

môže požadovať ďalšie vzory, ak si to bude vyžadovať skúšobný program. 
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3. Notifikovaná osoba: 

 

3.1. preskúma súbor technickej dokumentácie, overí, či bol typ vyrobený podľa nej a zistí, ktoré 

prvky boli navrhované v súlade s príslušnými ustanoveniami noriem uvedených v článku 7 

ods. 2, a návrh ktorých prvkov nevychádza z príslušných ustanovení týchto noriem, 

 

3.2. vykoná alebo dá vykonať náležité kontroly, merania a skúšky, aby zistila, či prijaté riešenia 

vyhovujú základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v tejto 

smernici, ak neboli uplatnené normy uvedené v článku 7 ods. 2, 

 

3.3. ak boli uplatnené harmonizované normy uvedené v článku 7 ods. 2, vykoná alebo dá vykonať 

náležité kontroly, merania a skúšky s cieľom overiť, či tieto normy boli skutočne uplatnené,  

  

3.4. dohodne sa so žiadateľom na mieste, kde sa vykoná kontrola, či bol typ vyrobený v súlade s 

preskúmaným súborom technickej dokumentácie, ako aj všetky potrebné kontroly, merania a 

skúšky. 

  

4. Ak typ vyhovuje ustanoveniam tejto smernice, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát 

o ES skúške typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu a jeho splnomocnenca, 

údaje potrebné na identifikovanie schváleného typu, závery preskúšania a podmienky, 

ktorými môže byť vydanie certifikátu podmienené.  
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Výrobca a notifikovaná osoba uchovávajú kópiu certifikátu, súbor technickej dokumentácie 

a všetky príslušné dokumenty po dobu 15 rokov od dátumu vydania certifikátu.  

 

5. Ak typ nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice, notifikovaná osoba odmietne vydať 

žiadateľovi certifikát o ES skúške typu, pričom uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia. 

Informuje o tom žiadateľa, ďalšie notifikované osoby a členský štát, ktorý ju notifikoval. 

Musí existovať možnosť podania odvolania. 

 

6. Žiadateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva súbor technickej dokumentácie 

týkajúci sa certifikátu o ES skúške typu o všetkých zmenách schváleného typu. Notifikovaná 

osoba tieto zmeny preskúma a potom buď potvrdí platnosť existujúceho certifikátu o ES 

skúške typu alebo vydá nový certifikát, ak zmeny môžu negatívne ovplyvniť zhodu so 

základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo zamýšľané pracovné 

podmienky typu. 

 

7. Komisia, členské štáty a ďalšie notifikované osoby môžu na požiadanie obdržať kópiu 

certifikátov o ES skúške typu. Pri odôvodnenej žiadosti môžu Komisia a členské štáty 

obdržať kópiu súboru technickej dokumentácie a výsledky preskúšania vykonaného 

notifikovanou osobou. 

 

8. Súbory dokumentácie a korešpondencia týkajúca sa postupov ES skúšky typu sa vypracováva 

v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, v ktorom je notifikovaná osoba zriadená alebo 

v inom úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý je pre ňu prijateľný. 
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9. Platnosť certifikátu o ES skúške typu 

 

9.1 Notifikovaná osoba má pretrvávajúcu zodpovednosť zabezpečiť, aby certifikát o ES skúške 

typu zostal v platnosti. Informuje výrobcu o všetkých podstatných zmenách, ktoré by mohli 

mať vplyv na platnosť certifikátu. Notifikovaná osoba vezme späť certifikáty, ktoré už stratili 

platnosť. 

 

9.2 Výrobca príslušného strojového zariadenia má pretrvávajúcu zodpovednosť zabezpečiť, aby 

uvedené strojové zariadenie zodpovedalo aktuálnemu stavu vedy a techniky. 

 

9.3 Každých päť rokov požiada výrobca notifikovanú osobu o revíziu platnosti certifikátu o ES 

skúške typu. 

 

Ak notifikovaná osoba rozhodne, že certifikát zostáva platný i po zohľadnení aktuálneho 

stavu vedy a techniky, obnoví certifikát na ďalších päť rokov.  

 

Výrobca a notifikovaná osoba uchovávajú kópiu certifikátu, súboru technickej dokumentácie 

a všetkých príslušných dokumentov po dobu 15 rokov od dátumu vydania tohto certifikátu.  

 

9.4 V prípade neobnovenia platnosti certifikátu o ES skúške typu, výrobca prestane uvádzať 

predmetné strojové zariadenie na trh. 

 

____________________ 
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PRÍLOHA X 

 

ÚPLNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY 

 

Táto príloha opisuje posudzovanie zhody strojových zariadení uvedených v prílohe IV, vyrábaných 

za použitia systému úplného zabezpečenia kvality a postup, pomocou ktorého notifikovaná osoba 

posudzuje a schvaľuje systém kvality a monitoruje jeho uplatňovanie. 

 

1. Výrobca musí prevádzkovať schválený systém kvality pre návrh, výrobu, konečnú kontrolu a 

skúšanie, ako sa uvádza v bode 2, a podlieha dozoru uvedenému v bode 3. 

 

2. Systém kvality 

 

2.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec podajú notifikovanej osobe podľa svojho výberu žiadosť 

o posúdenie svojho systému kvality. 

 

Žiadosť obsahuje: 

 

− meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca, 

 

− miesta navrhovania, výroby, kontroly, skúšania a skladovania strojového zariadenia, 

 

− súbor technickej dokumentácie opísaný v prílohe VII časť A pre jeden model z každej 

kategórie strojových zariadení uvedených v prílohe IV, ktoré plánuje vyrábať, 
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− dokumentáciu o systéme kvality, 

 

− písomné vyhlásenie, že žiadosť sa nepredkladá aj inej notifikovanej osobe.  

 

2.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu strojového zariadenia s ustanoveniami tejto 

smernice. Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia, ktoré výrobca prijal, sa musia 

systematicky a riadne dokumentovať, vo forme opatrení, postupov a písomných pokynov. 

Táto dokumentácia k systému kvality musí umožňovať jednotný výklad procedurálnych 

a kvalitatívnych opatrení, akými sú napríklad programy kvality, plány, príručky a záznamy. 

 

Dokumentácia musí obsahovať najmä zodpovedajúci opis: 

 

− cieľov kvality, organizačnej štruktúry a povinností a právomocí vedenia vo vzťahu 

k navrhovania a kvalite strojových zariadení, 

 

− špecifikácií technického navrhovania, vrátane uplatňovaných noriem, a ak sa normy 

uvedené v článku 7 ods. 2 neuplatňujú v úplnosti, tak prostriedky, ktoré sa použijú na 

zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia z tejto 

smernice,  

 

− techník kontroly navrhovania a overenie návrhu, procesov a systematických akcií 

použitých pri navrhovaní strojových zariadení, ktorých sa týka táto smernica,  
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− zodpovedajúcich techník výroby, riadenia kvality a zabezpečenia kvality, procesov 

a systematických akcií, ktoré sa použijú,  

 

− kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred, počas a po výrobe a frekvenciu ich 

vykonávania, 

 

− záznamov o kvalite, akými sú napríklad správy z kontroly a údaje zo skúšok, kalibračné 

údaje a správy o kvalifikácii príslušného personálu, 

 

− prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovaného dizajnu a kvality strojového 

zariadenia, ako aj účinnej prevádzky systému kvality. 

 

2.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či vyhovuje požiadavkám z bodu 

2.2. 

 

Predpokladá sa, že prvky systému kvality, ktoré sú v zhode s príslušnou harmonizovanou 

normou, sú v zhode s príslušnými požiadavkami uvedenými v bode 2.2. 

 

Tím audítorov musí zahŕňať prinajmenšom jedného člena so skúsenosťami s posudzovaním 

technológie strojových zariadení. Postup posudzovania zahŕňa kontrolu vykonávanú v 

priestoroch výrobcu. 

 

Výrobca alebo jeho splnomocnenec budú o rozhodnutí informovaní. Oznámenie bude 

obsahovať závery z preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudku. Musí existovať 

možnosť podania odvolania. 
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2.4 Výrobca sa zaväzuje splniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a 

zabezpečiť, aby systém zostal správny a účinný.  

 

Výrobca alebo jeho splnomocnenec informujú notifikovanú osobu, ktorá systém kvality 

schválila o všetkých zamýšľaných zmenách tohto systému. 

 

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém 

zabezpečenia kvality bude i naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 2.2, alebo či je 

potrebné vykonať nové posúdenie. 

 

O svojom rozhodnutí bude informovať výrobcu. Oznámenie bude obsahovať závery 

z preskúšania a odôvodnené rozhodnutie o posudku.  

 

3. Dohľad pod zodpovednosťou notifikovanej osoby 

 

3.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo 

schváleného systému kvality. 

 

3.2 Výrobca pre účely kontroly umožní notifikovanej osobe prístup na miesta navrhovania, 

výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne jej všetky potrebné informácie, ako 

napríklad: 

 

− dokumentáciu o systéme kvality, 
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− záznamy o kvalite vyhotovené pre tú časť systému kvality, ktorá sa týka navrhovania, 

akými sú napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok, atď., 

 

− záznamy o kvalite vyhotovené pre tú časť systému kvality, ktorá sa týka výroby, 

akými sú napríklad správy o kontrole a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy 

o kvalifikácii príslušného personálu, atď. 

 

3.3 Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, že výrobca zachováva a 

uplatňuje systém kvality; správu z auditu poskytne výrobcovi. Frekvencia pravidelných 

auditov bude taká, aby sa celkové opakované posúdenie vykonávalo každé tri roky. 

 

3.4 Notifikovaná osoba môže okrem toho vykonať u výrobcu neočakávanú navštevu. Potreba 

týchto doplňujúcich návštev a ich frekvencia sa stanoví na základe návštevy za účelom 

monitorovania systému, ktorú povedie notifikovaná osoba. Na návštevách za účelom 

monitorovania systému sa berú do úvahy najmä tieto faktory: 

 

− výsledky predchádzajúcich návštev za účelom vykonania dohľadu, 

 

− potreba monitorovania nápravných opatrení, 

 

− v prípade potreby osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, 

 

− podstatné zmeny organizácie výrobného procesu, opatrení alebo techník. 
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Pri príležitosti týchto návštev môže notifikovaná osoba podľa potreby vykonať skúšky alebo 

ich dať vykonať s cieľom overiť správne fungovanie systému kvality. Výrobcovi poskytne 

správu o návšteve a ak bola vykonaná skúška, aj správu o nej. 

 

4. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchovávajú po dobu desiatich rokov od dátumu poslednej 

výroby tieto dokumenty pre vnútroštátne orgány: 

 

− dokumentáciu uvedenú v bode 2.1, 

 

− rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v bode 2.4 tretí a štvrtý pododsek 

a v bodoch 3.3 a 3.4.  

 

___________________ 
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PRÍLOHA XI 

 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ,  

KTORÉ MAJÚ VZIAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY DO ÚVAHY PRI NOTIFIKOVANÍ OSÔB 

 

1. Orgán, jeho riaditeľ a pracovníci, zodpovední za výkon overovacích skúšok, nesmú byť 

pracovníkmi projekčnej, výrobnej organizácie ani organizácie, ktorá zabezpečuje dodávku či 

inštaláciu strojových zariadení, ktoré overujú, ani splnomocnencami žiadnej z týchto strán. 

Nesmú sa podieľať ani priamo ani ako splnomocnenci na navrhovaní, konštrukcii, marketingu 

či údržbe strojových zariadení. To však nevylučuje možnosť výmeny technických informácií 

medzi výrobcom a orgánom. 

 

2. Orgán a jeho pracovníci vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesijnej 

čestnosti a technickej spôsobilosti a nesmú byť vystavení akémukoľvek nátlaku či podnetom, 

najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať ich rozhodovanie alebo výsledky kontroly, 

zvlášť zo strany osôb alebo skupín, zainteresovaných na výsledku overovania. 

 

3. Pre každú kategóriu strojových zariadení, pre ktoré bola notifikovaná osoba notifikovaná, 

musí mať táto osoba personál s technickými znalosťami a dostatočnými a zodpovedajúcimi 

skúsenosťami na vykonávanie posudzovania zhody. Musí mať prostriedky potrebné na 

realizáciu technických a administratívnych úloh spojených s vykonávaním kontrol vhodným 

spôsobom; musí mať aj prístup k výbave potrebnej na mimoriadne kontroly.  

 

4. Pracovníci zodpovední za kontrolu majú: 

 

− náležitý technický a odborný výcvik, 
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− vyhovujúce znalosti o požiadavkách skúšok, ktoré vykonávajú, a primerané skúsenosti 

s takými skúškami, 

 

− schopnosť vyhotovovať certifikáty, záznamy a správy potrebné na oficiálne preukázanie 

vykonania skúšok. 

 

5. Musí byť zaručená nestrannosť kontrolných pracovníkov. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu 

vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok. 

 

6. Orgán uzavrie poistenie zodpovednosti, pokiaľ sa nepredpokladá, že jeho zodpovednosť nesie 

štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo pokiaľ nie je samotný členský štát 

priamo zodpovedný za skúšky. 

 

7. Pracovníci orgánu sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o všetky 

informácie, ktoré získali v priebehu plnenia svojich úloh (s výnimkou prípadov jednania vis-

á-vis s príslušnými správnymi orgánmi štátu, v ktorom pracovníci vykonávajú svoje činnosti) 

podľa tejto smernice alebo podľa akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktorým sa smernica prijíma. 

 

8. Notifikované osoby sa zúčastňujú na koordinačných činnostiach. Takisto sa priamo 

zúčastňujú alebo sú zastúpené v procese európskej normalizácie, alebo zabezpečia, že sú 

oboznámené so stavom príslušných noriem.  

 

9. Členské štáty môžu podniknúť všetky potrebné opatrenia, ktoré považujú za potrebné 

s cieľom zabezpečiť, že v prípade ukončenia činnosti notifikovanej osoby sa súbory jej 

klientov zašlú inej osobe alebo sa sprístupnia pre členské štáty, ktoré osobu notifikovali.  

 

 

_______________ 
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PRÍLOHA XII 

 
KORELAČNÁ TABUĽKA1 

 

Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Článok 1 ods.1 Článok 1 ods.1 

Článok 1 ods.2 písm. a) Článok 2 písm. a) a b) 

Článok 1 ods.2 písm. b) Článok 2 písm. c) 

Článok 1 ods.3 Článok 1 ods.2 

Článok 1 ods.4 Článok 3 

Článok 1 ods.5 - 

Článok 2 ods.1 Článok 4 ods.1 

Článok 2 ods.2 Článok 15 

Článok 2 ods.3 Článok 6 ods.3 

Článok 3 Článok 5 ods.1 písm. a) 

Článok 4 ods.1 Článok 6 ods.1 

Článok 4 ods.2, prvý pododsek Článok 6 ods.2 

Článok 4 ods.2, druhý pododsek - 

Článok 4 ods.3 - 

Článok 5 ods.1, prvý pododsek Článok 7 ods.1  

Článok 5 ods.1, druhý pododsek - 

                                                 
1  Táto tabuľka znázorňuje vzťah medzi časťami smernice 98/37/ES a časťami tejto smernice, 

ktoré upravujú ten istý predmet. Obsah korelačných častí však nie je nevyhnutne rovnaký. 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Článok 5 ods.2, prvý pododsek Článok 7 ods.2 a 3 

Článok 5 ods.2, posledný pododsek - 

Článok 5 ods.3 Článok 7 ods.4 

Článok 6 ods.1 Článok 10 

Článok 6 ods.2 Článok 22 

Článok 7 ods.1 Článok 11 ods.1 a 2 

Článok 7 ods.2 Článok 11 ods.3 a 4 

Článok 7 ods.3 Článok 11 ods.4 

Článok 7 ods.4 Článok 11 ods.5 

Článok 8 ods.1, prvý pododsek Článok 5 ods.1 písm. e) a Článok 12 ods.1 

Článok 8 ods.1, druhý pododsek Článok 5 ods.1 písm. f) 

Článok 8 ods.2 písm. a) Článok 12 ods.2 

Článok 8 ods.2 písm. b) Článok 12 ods.4 

Článok 8 ods.2 písm. c) Článok 12 ods.3 

Článok 8 ods.3 - 

Článok 8 ods.4 - 

Článok 8 ods.5 - 

Článok 8 ods.6 Článok 5 ods.4 

Článok 8 ods.7 - 



 
5786/2/05 REV 2  th 3 
PRÍLOHA XII DG C I   SK 

Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Článok 8 ods.8 - 

Článok 9 ods.1, prvý pododsek Článok 14 ods.1 

Článok 9 ods.1, druhý pododsek Článok 14 ods.4 

Článok 9 ods.2 Článok 14 ods.3 a 5 

Článok 9 ods.3 Článok 14 ods.8 

Článok 10 ods.1 až 3 Článok 16 ods.1 až 3 

Článok 10 ods.4 Článok 17 

Článok 11 Článok 20 

Článok 12 Článok 21 

Článok 13 ods.1 Článok 26 ods.2 

Článok 13 ods.2 - 

Článok 14 - 

Článok 15 Článok 28 

Článok 16 Článok 29 

Príloha I - Predbežná poznámka 1 Príloha I - Všeobecná zásady 2 

Príloha I - Predbežná poznámka 2 Príloha I - Všeobecná zásady 3 

Príloha I - Predbežná poznámka 3 Príloha I - Všeobecná zásady  4 

Príloha I, časť 1 Príloha I, časť 1 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 1.1. Príloha I, oddiel 1.1. 

Príloha I, oddiel 1.1.1. Príloha I, oddiel 1.1.1. 

Príloha I, oddiel 1.1.2. Príloha I, oddiel 1.1.2. 

Príloha I, oddiel 1.1.2 písm. d) Príloha I, oddiel 1.1.6. 

Príloha I, oddiel 1.1.3. Príloha I, oddiel 1.1.3. 

Príloha I, oddiel 1.1.4. Príloha I, oddiel 1.1.4. 

Príloha I, oddiel 1.1.5. Príloha I, oddiel 1.1.5. 

Príloha I, oddiel 1.2. Príloha I, oddiel 1.2. 

Príloha I, oddiel 1.2.1. Príloha I, oddiel 1.2.1. 

Príloha I, oddiel 1.2.2. Príloha I, oddiel 1.2.2. 

Príloha I, oddiel 1.2.3. Príloha I, oddiel 1.2.3. 

Príloha I, oddiel 1.2.4. Príloha I, oddiel 1.2.4. 

Príloha I, oddiel 1.2.4., odseky 1 až 3 Príloha I, oddiel 1.2.4.1. 

Príloha I, oddiel 1.2.4., odseky 4 až 6 Príloha I, oddiel 1.2.4.3. 

Príloha I, oddiel 1.2.4., odsek 7 Príloha I, oddiel 1.2.4.4. 

Príloha I, oddiel 1.2.5. Príloha I, oddiel 1.2.5. 

Príloha I, oddiel 1.2.6. Príloha I, oddiel 1.2.6. 

Príloha I, oddiel 1.2.7. Príloha I, oddiel 1.2.1. 

Príloha I, oddiel 1.2.8. Príloha I, oddiel 1.1.6. 

Príloha I, oddiel 1.3. Príloha I, oddiel 1.3. 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 1.3.1. Príloha I, oddiel 1.3.1. 

Príloha I, oddiel 1.3.2. Príloha I, oddiel 1.3.2. 

Príloha I, oddiel 1.3.3. Príloha I, oddiel 1.3.3. 

Príloha I, oddiel 1.3.4. Príloha I, oddiel 1.3.4. 

Príloha I, oddiel 1.3.5. Príloha I, oddiel 1.3.5. 

Príloha I, oddiel 1.3.6. Príloha I, oddiel 1.3.6. 

Príloha I, oddiel 1.3.7. Príloha I, oddiel 1.3.7. 

Príloha I, oddiel 1.3.8 Príloha I, oddiel 1.3.8. 

Príloha I, oddiel 1.3.8 A Príloha I, oddiel 1.3.8.1. 

Príloha I, oddiel 1.3.8 B Príloha I, oddiel 1.3.8.2. 

Príloha I, oddiel 1.4. Príloha I, oddiel 1.4. 

Príloha I, oddiel 1.4.1. Príloha I, oddiel 1.4.1. 

Príloha I, oddiel 1.4.2. Príloha I, oddiel 1.4.2. 

Príloha I, oddiel 1.4.2.1. Príloha I, oddiel 1.4.2.1. 

Príloha I, oddiel 1.4.2.2. Príloha I, oddiel 1.4.2.2. 

Príloha I, oddiel 1.4.2.3. Príloha I, oddiel 1.4.2.3. 

Príloha I, oddiel 1.4.3. Príloha I, oddiel 1.4.3. 

Príloha I, oddiel 1.5. Príloha I, oddiel 1.5. 

Príloha I, oddiel 1.5.1. Príloha I, oddiel 1.5.1. 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 1.5.2. Príloha I, oddiel 1.5.2. 

Príloha I, oddiel 1.5.3. Príloha I, oddiel 1.5.3. 

Príloha I, oddiel 1.5.4. Príloha I, oddiel 1.5.4. 

Príloha I, oddiel 1.5.5. Príloha I, oddiel 1.5.5. 

Príloha I, oddiel 1.5.6. Príloha I, oddiel 1.5.6. 

Príloha I, oddiel 1.5.7. Príloha I, oddiel 1.5.7. 

Príloha I, oddiel 1.5.8. Príloha I, oddiel 1.5.8. 

Príloha I, oddiel 1.5.9. Príloha I, oddiel 1.5.9. 

Príloha I, oddiel 1.5.10. Príloha I, oddiel 1.5.10. 

Príloha I, oddiel 1.5.11. Príloha I, oddiel 1.5.11. 

Príloha I, oddiel 1.5.12. Príloha I, oddiel 1.5.12. 

Príloha I, oddiel 1.5.13. Príloha I, oddiel 1.5.13. 

Príloha I, oddiel 1.5.14. Príloha I, oddiel 1.5.14. 

Príloha I, oddiel 1.5.15. Príloha I, oddiel 1.5.15. 

Príloha I, oddiel 1.6. Príloha I, oddiel 1.6. 

Príloha I, oddiel 1.6.1. Príloha I, oddiel 1.6.1. 

Príloha I, oddiel 1.6.2. Príloha I, oddiel 1.6.2. 

Príloha I, oddiel 1.6.3. Príloha I, oddiel 1.6.3. 

Príloha I, oddiel 1.6.4. Príloha I, oddiel 1.6.4. 



 
5786/2/05 REV 2  th 7 
PRÍLOHA XII DG C I   SK 

Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 1.6.5. Príloha I, oddiel 1.6.5. 

Príloha I, oddiel 1.7. Príloha I, oddiel 1.7. 

Príloha I, oddiel 1.7.0. Príloha I, oddiel 1.7.1.1. 

Príloha I, oddiel 1.7.1. Príloha I, oddiel 1.7.1.2. 

Príloha I, oddiel 1.7.2. Príloha I, oddiel 1.7.2. 

Príloha I, oddiel 1.7.3. Príloha I, oddiel 1.7.3. 

Príloha I, oddiel 1.7.4. Príloha I, oddiel 1.7.4. 

Príloha I, oddiel 1.7.4. písm.b) a h) Príloha I, oddiel 1.7.4.1. 

Príloha I, oddiel 1.7.4. písm.a), c) a e) až g) Príloha I, oddiel 1.7.4.2. 

Príloha I, oddiel 1.7.4. písm.d) Príloha I, oddiel 1.7.4.3. 

Príloha I, časť 2 Príloha I, časť 2 

Príloha I, oddiel 2.1. Príloha I, oddiel 2.1. 

Príloha I, oddiel 2.1., odsek 1 Príloha I, oddiel 2.1.1. 

Príloha I, oddiel 2.1., odsek 2 Príloha I, oddiel 2.1.2. 

Príloha I, oddiel 2.2. Príloha I, oddiel 2.2. 

Príloha I, oddiel 2.2., odsek 1 Príloha I, oddiel 2.2.1. 

Príloha I, oddiel 2.2., odsek 2 Príloha I, oddiel 2.2.1.1. 

Príloha I, oddiel 2.3. Príloha I, oddiel 2.3. 

Príloha I, časť 3 Príloha I, časť 3 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 3.1. Príloha I, oddiel 3.1. 

Príloha I, oddiel 3.1.1. Príloha I, oddiel 3.1.1. 

Príloha I, oddiel 3.1.2. Príloha I, oddiel 1.1.4. 

Príloha I, oddiel 3.1.3. Príloha I, oddiel 1.1.5. 

Príloha I, oddiel 3.2. Príloha I, oddiel 3.2. 

Príloha I, oddiel 3.2.1. Príloha I, oddiel 1.1.7.a 3.2.1. 

Príloha I, oddiel 3.2.2. Príloha I, oddiely 1.1.8. a 3.2.2. 

Príloha I, oddiel 3.2.3. Príloha I, oddiel 3.2.3. 

Príloha I, oddiel 3.3. Príloha I, oddiel 3.3. 

Príloha I, oddiel 3.3.1. Príloha I, oddiel 3.3.1. 

Príloha I, oddiel 3.3.2. Príloha I, oddiel 3.3.2. 

Príloha I, oddiel 3.3.3. Príloha I, oddiel 3.3.3. 

Príloha I, oddiel 3.3.4. Príloha I, oddiel 3.3.4. 

Príloha I, oddiel 3.3.5. Príloha I, oddiel 3.3.5. 

Príloha I, oddiel 3.4. Príloha I, oddiel 3.4. 

Príloha I, oddiel 3.4.1., odsek 1 Príloha I, oddiel 1.3.9. 

Príloha I, oddiel 3.4.1., odsek 2 Príloha I, oddiel 3.4.1. 

Príloha I, oddiel 3.4.2. Príloha I, oddiel 1.3.2. 

Príloha I, oddiel 3.4.3. Príloha I, oddiel 3.4.3. 
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Smernica  98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 3.4.4. Príloha I, oddiel 3.4.4. 

Príloha I, oddiel 3.4.5. Príloha I, oddiel 3.4.5. 

Príloha I, oddiel 3.4.6. Príloha I, oddiel 3.4.6. 

Príloha I, oddiel 3.4.7. Príloha I, oddiel 3.4.7. 

Príloha I, oddiel 3.4.8. Príloha I, oddiel 3.4.2. 

Príloha I, oddiel 3.5. Príloha I, oddiel 3.5. 

Príloha I, oddiel 3.5.1. Príloha I, oddiel 3.5.1. 

Príloha I, oddiel 3.5.2. Príloha I, oddiel 3.5.2. 

Príloha I, oddiel 3.5.3. Príloha I, oddiel 3.5.3. 

Príloha I, oddiel 3.6. Príloha I, oddiel 3.6. 

Príloha I, oddiel 3.6.1. Príloha I, oddiel 3.6.1. 

Príloha I, oddiel 3.6.2. Príloha I, oddiel 3.6.2. 

Príloha I, oddiel 3.6.3. Príloha I, oddiel 3.6.3. 

Príloha I, oddiel 3.6.3 písm. a) Príloha I, oddiel 3.6.3.1. 

Príloha I, oddiel 3.6.3 písm. b) Príloha I, oddiel 3.6.3.2. 

Príloha I, časť 4 Príloha I, časť 4 

Príloha I, oddiel 4.1. Príloha I, oddiel 4.1. 

Príloha I, oddiel 4.1.1. Príloha I, oddiel 4.1.1. 

Príloha I, oddiel 4.1.2. Príloha I, oddiel 4.1.2. 
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Smernica  98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 4.1.2.1. Príloha I, oddiel 4.1.2.1. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.2. Príloha I, oddiel 4.1.2.2. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.3. Príloha I, oddiel 4.1.2.3. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.4. Príloha I, oddiel 4.1.2.4. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.5. Príloha I, oddiel 4.1.2.5. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.6. Príloha I, oddiel 4.1.2.6. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.7. Príloha I, oddiel 4.1.2.7. 

Príloha I, oddiel 4.1.2.8. Príloha I, oddiel 1.5.16. 

Príloha I, oddiel 4.2. Príloha I, oddiel 4.2. 

Príloha I, oddiel 4.2.1. - 

Príloha I, oddiel 4.2.1.1. Príloha I, oddiel 1.1.7. 

Príloha I, oddiel 4.2.1.2. Príloha I, oddiel 1.1.8. 

Príloha I, oddiel 4.2.1.3. Príloha I, oddiel 4.2.1. 

Príloha I, oddiel 4.2.1.4. Príloha I, oddiel 4.2.2. 

Príloha I, oddiel 4.2.2. Príloha I, oddiel 4.2.3. 

Príloha I, oddiel 4.2.3. Príloha I, oddiely 4.1.2.7. a 4.1.2.8.2. 

Príloha I, oddiel 4.2.4. Príloha I, oddiel 4.1.3. 

Príloha I, oddiel 4.3. Príloha I, oddiel 4.3. 

Príloha I, oddiel 4.3.1. Príloha I, oddiel 4.3.1. 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 4.3.2. Príloha I, oddiel 4.3.2. 

Príloha I, oddiel 4.3.3. Príloha I, oddiel 4.3.3. 

Príloha I, oddiel 4.4. Príloha I, oddiel 4.4. 

Príloha I, oddiel 4.4.1. Príloha I, oddiel 4.4.1. 

Príloha I, oddiel 4.4.2. Príloha I, oddiel 4.4.2. 

Príloha I, časť 5 Príloha I, časť 5 

Príloha I, oddiel 5.1. Príloha I, oddiel 5.1. 

Príloha I, oddiel 5.2. Príloha I, oddiel 5.2. 

Príloha I, oddiel 5.3. - 

Príloha I, oddiel 5.4. Príloha I, oddiel 5.3. 

Príloha I, oddiel 5.5. Príloha I, oddiel 5.4. 

Príloha I, oddiel 5.6. Príloha I, oddiel 5.5. 

Príloha I, oddiel 5.7. Príloha I, oddiel 5.6. 

Príloha I, časť 6 Príloha I, časť 6 

Príloha I, oddiel 6.1. Príloha I, oddiel 6.1. 

Príloha I, oddiel 6.1.1. Príloha I, oddiel 4.1.1. písm.g) 

Príloha I, oddiel 6.1.2. Príloha I, oddiel 6.1.1. 

Príloha I, oddiel 6.1.3. Príloha I, oddiel 6.1.2. 

Príloha I, oddiel 6.2. Príloha I, oddiel 6.2. 
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Smernica 98/37/ES Táto smernica 

Príloha I, oddiel 6.2.1. Príloha I, oddiel 6.2. 

Príloha I, oddiel 6.2.2. Príloha I, oddiel 6.2. 

Príloha I, oddiel 6.2.3. Príloha I, oddiel 6.3.1. 

Príloha I, oddiel 6.3. Príloha I, oddiel 6.3.2. 
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I. Úvod 

 

1. Komisia 26. januára 2001 predložila návrh1 smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES, založený na článku 95 

Zmluvy o ES. 

 

2. Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal svoje stanovisko 12. septembra 20012. 

 

3. Európsky parlament zaujal svoje stanovisko na prvom čítaní 4. júla 20023. 

 

4. Rada prijala svoju spoločnú pozíciu podľa článku 251 Zmluvy o ES dňa 18. júla 2005 

 

II. Ciele 

 

Tento návrh smernice mení a dopĺňa smernicu 95/16/ES s cieľom aktualizovať technické 

predpisy okrem iného rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na ručné strojové zariadenia s 

výbušnou náplňou a na staveniskové výťahy. 

 

 

III. Rozbor spoločnej pozície uvedenej v dokumente 5786/05 

 

1. Úvod 

 

Rada návrh výrazne prepracovala, okrem iného preto, aby zaručila konzistentnosť 

terminológie v celom jeho znení.  

 

                                                 
1 Ú. v. ES C 154, 29.5.2001, s. 164. 
2 Stanovisko CES 1112/2001, Ú. v. ES C 311, 7.11.2001, s. 1. 
3 Dokument 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 



 
5786/2/05 REV 2 ADD 1  th 3 
 DG C I   SK 

Dlhá (vyše trojročná) diskusia v prípravných orgánoch Rady umožnila zahrnúť všetky 

predvídateľné prvky, ktoré môžu zabrániť tomu, aby tento legislatívny text čoskoro 

zastaral. 

 

2. Nové prvky spoločnej pozície v porovnaní s návrhom Komisie 

 

Rada vo svojej spoločnej pozícii: 

 

- zmenila rozsah pôsobnosti smernice (článok 1) tým, že vyslovene doplnila rôzne 

položky, z ktorých sa niektoré predtým uvádzali len v prílohách; 

- doplnila niektoré kategórie výrobkov k tým, ktoré boli z rozsahu pôsobnosti 

vylúčené, ako napríklad rôzne dopravné prostriedky, aby sa vyhla prelínaniu s 

inými smernicami, a strojové zariadenia určené na výskum/laboratórne účely 

(článok 1); 

- zostavila informatívny zoznam bezpečnostných častí uvedených v článku 2 písm. 

c), ktorý je možné upraviť komitologickým postupom (článok 22) zriaďujúcim 

nový Výbor pre strojové zariadenia; 

- výrazne prepracovala prílohu o požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia; 

- zahrnula korelačnú tabuľku medzi smernicou 98/37/ES a touto smernicou, aby 

uľahčila uplatňovanie, aj keď obsah zodpovedajúcich častí nie je totožný; 

- urobila v celom znení niekoľko terminologických zmien. 

 

Pozmeňujúce návrhy, ktoré Rada prevzala úplne 

 

Pozmeňujúci návrh 16 o odkazoch na smernicu 92/59/EHS; 

Pozmeňujúci návrh 18 o obmedzeniach voľného obehu tovaru; 

Pozmeňujúci návrh 42 o doplnení prepravy do fáz, kde sa musí vylúčiť nebezpečenstvo; 

Pozmeňujúci návrh 72 o zahrnutí mena a adresy splnomocnenca výrobcu, len ak je to 

vhodné. 
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Pozmeňujúce návrhy, ktoré Rada prevzala čiastočne alebo ktoré preformulovala 

 

Pozmeňujúci návrh 15 o vymedzení pojmov, z ktorého Rada prevzala definície 

čiastočne skompletizovaných strojových zariadení, bezpečnostnej časti a iné; 

Pozmeňujúci návrh 23 o postupe posudzovania zhody; 

Pozmeňujúci návrh 27 o označení CE; 

Pozmeňujúci návrh 31 o povinnosti národných pracovníkov a pracovníkov Komisie 

dodržiavať mlčanlivosť; 

Pozmeňujúci návrh 49 o pevných ochranných krytoch, ktorý sa preformuloval; 

Pozmeňujúci návrh 56 o označovaní, ktorý sa čiastočne prevzal; 

Pozmeňujúci návrh 57 o použití jazyka a návodoch; 

Pozmeňujúci návrh 66, ktorý opisuje, ako sa majú upevniť informácie na zdvíhacom 

príslušenstve; 

Pozmeňujúci návrh 75, a to len časť o tom, že sa musia jasne uviesť odkazy na 

uplatňované smernice odkazmi na úradný vestník. 

 

Pozmeňujúce návrhy, ktoré boli neprijateľné pre Komisiu, a preto ich Rada 

neprevzala 

 

Pozmeňujúci návrh 1 o zlepšení ekologickosti strojových zariadení; 

Pozmeňujúci návrh 4 o neuplatňovaní ustanovení smernice za určitých okolností; 

Pozmeňujúci návrh 5 o zariadeniach používaných na výstaviskách a v zábavných 

parkoch; 

Pozmeňujúce návrhy 6 a 11 o označení CE; 

Pozmeňujúce návrhy 7 a 8 o dobrovoľnej certifikácii a systémoch označovania; 

Pozmeňujúce návrhy 9, 20 a 32 o komitológii; 

Pozmeňujúci návrh 10 o vysokonapäťových zariadeniach; 

Pozmeňujúci návrh 12 o zlepšeniach bezpečnosti pri starých strojových zariadeniach; 

Pozmeňujúci návrh 13 kodifikácii budúcich právnych aktov; 

Pozmeňujúci návrh 19 o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia; 
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Pozmeňujúce návrhy 24, 26 a 30 o analýze rizika a postupe posudzovania zhody; 

Pozmeňujúci návrh 25 o čiastočne skompletizovaných strojových zariadeniach; 

Pozmeňujúce návrhy 28 a 29 o trhovom dozore; 

Pozmeňujúce návrhy 33 a 37 o vymedzení pojmu „výťah“; 

Pozmeňujúci návrh 34 o posúdení rozličných požiadaviek Komisiou podľa „nového 

prístupu“; 

Pozmeňujúci návrh 35 o nadobudnutí účinnosti budúcej smernice; 

Pozmeňujúci návrh 39 o nahradení výrazu „Spoločenstvo“ výrazom „Európska únia“ v 

celom znení; 

Pozmeňujúci návrh 40 o odkaze na „ekonomickú proporcionálitu“; 

Pozmeňujúci návrh 44 o povinnostiach výrobcu počas manipulácie so strojovými 

zariadeniami a ich prepravy; 

Pozmeňujúci návrh 36 o ovládacích systémoch; 

Pozmeňujúci návrh 48 o stabilite strojových zariadení; 

Pozmeňujúci návrh 50 o sedadlách v strojových zariadeniach; 

Pozmeňujúci návrh 55 o pohybe ohrozených osôb; 

Pozmeňujúci návrh 58 o obsahu príručiek s návodom na použitie; 

Pozmeňujúci návrh 60 o vibráciách; 

Pozmeňujúci návrh 38 o vymedzení pojmu „viazacie zariadenie“; 

Pozmeňujúci návrh 65 o návrhu konštrukcie zdvíhacieho zariadenia; 

Pozmeňujúci návrh 67 o návrhu konštrukcie ovládačov; 

Pozmeňujúci návrh 70 o ručných ovládačoch; 

Pozmeňujúce návrhy 71 a 73 o staveniskových výťahoch; 

Pozmeňujúci návrh 77 o dostupnosti technickej dokumentácie; 

Pozmeňujúce návrhy 78 a 79 o sériovej výrobe rovnakých strojových zariadení; 

Pozmeňujúci návrh 82 o osobách zodpovedných za plnenie povinnosti uvedenej v 

článku 12 návrhu (posudzovanie zhody); 

Pozmeňujúci návrh 83 o zostavení databázy strojových zariadení, ktoré prispievajú k 

zdravému a bezpečnému pracovnému prostrediu. 
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Pozmeňujúce návrhy neprijateľné pre Radu 

 

Pozmeňujúce návrhy 2 a 3 o vylúčení priemyselných plôch a lekárskych prístrojov; 

Pozmeňujúce návrhy 17 a 82 o postupe posudzovania zhody; 

Pozmeňujúci návrh 22 o analýze rizík; 

Pozmeňujúci návrh 31 o mlčanlivosti; 

Pozmeňujúce návrhy 45 a 36 o nebezpečných situáciách; 

Pozmeňujúci návrh 47 sa netýka slovenskej verzie; 

Pozmeňujúci návrh 59 o postupoch merania; 

Pozmeňujúce návrhy 61 a 38 o vymedzeniach pojmov súvisiacich so zdvíhacími 

zariadeniami; 

Pozmeňujúci návrh 62 o statických a dynamických skúškach; 

Pozmeňujúci návrh 63 o ovládacích zariadeniach so samočinným vrátením do 

východiskovej polohy; 

Pozmeňujúci návrh 64 o zaťažení strojových zariadení; 

Pozmeňujúci návrh 69 o označovaní; 

Pozmeňujúci návrh 72 o priestore jazdy v priemyselných výťahoch; 

Pozmeňujúci návrh 76 o spôsobe upevňovania označenia CE; 

Pozmeňujúci návrh 80 o povinnosti koordinácie. 

 

 

IV. Záver 

 
Rada znenie upravila do takej miery, že by priame porovnanie s pôvodným návrhom nebolo 

vhodné. 

Toto prepracovanie sa považovalo za nevyhnutné, aby sa dosiahli tri ciele: 

- terminologická konzistentnosť v celom návrhu, ktorá uľahčí jeho uplatňovanie; 

- vyriešenie obáv zainteresovaných strán v priemysle, od ktorých sa bude jeho 

uplatňovanie vyžadovať; 

- hladký prechod od smernice, ktorá je momentálne v účinnosti, na túto smernicu. 

Vysvetľuje to aj rozsah, v akom sa zohľadnili pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu, 

keďže mnohé z nich stratili po predbežnom prepracovaní význam. 
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1. Vyhlásenie Rady a Komisie k článku 1 ods. 2 písm. e) 

 

„Rada a Komisia vyhlasujú, že s cieľom pokryť všetky aspekty týkajúce sa zdravia a bezpečnosti 

pri práci s poľnohospodárskymi a lesnými traktormi v jednej zjednocujúcej smernici je potrebné 

upraviť smernicu 2003/37/ES o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, 

ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi  

a samostatnými technickými jednotkami tak, aby zohľadnila všetky relevantné riziká, ktorými sa 

zaoberá smernica o strojoch. Počas vykonávania zmeny a doplnenia smernice 2003/37/ES je 

potrebné ustanoviť zmenu a doplnenie smernice o strojoch, ktorá spočíva vo vypustení výrazu  

„pre riziká“ v článku 1 ods. 2 písm. e) prvá zarážka.“ 
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2. Vyhlásenie Komisie k článku 7 

 

„Komisia vyhlasuje, že v rámci udeľovania mandátov na normalizáciu uvedených v článku 2  

písm. l) vyvinie maximálne úsilie, aby potenciálni užívatelia príslušných noriem mali k dispozícii 

pre každú normu, na ktorú je publikovaný odkaz v Úradnom vestníku Európskej Únie, informácie  

o vzťahu medzi jej doložkami a základnými požiadavkami na bezpečnosť a zdravie pri práci.  

V rámci revízie nového prístupu sa bude ďalej objasňovať spôsob, akým sa budú takéto zosúladené 

požiadavky na informácie aplikovať plošne na všetky smernice, ktoré používajú nový prístup.“ 

 

3. Vyhlásenie Komisie k článku 16 ods. 3 

 

„Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, Komisia v rámci revízie nového 

prístupu upresní podmienky pre umiestňovanie iných označení (vnútroštátnych, európskych alebo 

súkromných) vo vzťahu k označeniu CE.“ 

 

 

 

________________________ 
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spoločného stanoviska Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o strojoch a strojových zariadeniach a zmien a doplnení smernice 95/16/ES 
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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES, 
 

ktoré sa týka  
 

spoločného stanoviska Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o strojoch a strojových zariadeniach a zmien a doplnení smernice 95/16/ES 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum predloženia návrhu Rade a Európskemu parlamentu 
[KOM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] v súlade s článkom 95 Zmluvy 

26. január 2001

Dátum prijatia stanoviska Hospodárskeho a sociálneho výboru 12. september 2001

Dátum prijatia stanoviska Európskeho parlamentu – prvé čítanie 4. júl 2002

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu [KOM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)]  

11. február 2003

Dátum prijatia spoločného stanoviska Rady 18. júl 2005

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom pôvodného návrhu Komisie bolo zabezpečiť voľný pohyb výrobkov, ktoré 
patria do pôsobnosti tejto smernice, zabezpečovaním vysokej úrovne v oblastiach 
ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Tieto výrobky, ktoré patria do 
pôsobnosti smernice, predstavujú vo svojej podstate stroje a strojové zariadenia, ako 
aj výrobky, ktoré sa používajú v súvislosti so strojmi a strojovými zariadeniami. 

V súlade so závermi správy Molitor v roku 1994 bolo cieľom pôvodného návrhu 
poskytnúť presnejšiu definíciu rôznych pojmov, vysvetliť určité aspekty a zabezpečiť 
jednotné uplatňovanie smernice. Na tento účel sa spresnili vysvetlenia, ktoré sa 
týkajú postupov posudzovania zhody a trhového dozoru, aby sa zabránilo 
protirečivým interpretáciám týchto postupov.  

Pôvodný návrh na revíziu smernice o strojoch a strojových zariadeniach bol 
pripravený na základe návrhov vypracovaných skupinou nezávislých odborníkov na 
vysokej úrovni z rôznych oblastí. Takisto sa v ňom zohľadnili skúsenosti získané 
v súvislosti s uplatňovaním zmenenej a doplnenej smernice 89/392/EHS1 v praxi. 

                                                 
1 Smernica Rady 89/392/EHS zo 14. júna 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich sa strojových zariadení, Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 9. Táto smernica bola kodifikovaná 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení, Ú. v. ES L 331, 23.7.1998, s. 1. Smernica zmenená 
a doplnená smernicou 98/79/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1). 
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Hlavnými cieľmi pôvodného návrhu boli: 

• spresnenie pôsobnosti smernice, vymedzenie voči iným smerniciam, najmä 
smernici o nízkonapäťových zariadeniach2 a výťahoch3, a zrozumiteľnejší výklad 
pojmu „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“, 

• posilnenie ustanovení súvisiacich s trhovým dozorom a notifikáciou orgánov 
posudzovania zhody, 

• zavedenie postupu komplexného zabezpečenia kvality pre určité kategórie strojov 
a strojových zariadení. 

Komisia zapracovala do svojho zmeneného a doplneného návrhu mnohé návrhy 
Európskeho parlamentu s cieľom ďalšieho spresnenia ustanovení smernice. 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNÉMU STANOVISKU 

3.1. Všeobecné poznámky o spoločnom stanovisku 

Rada prijala spoločné stanovisko jednohlasne. 

Do zmeneného a doplneného návrhu Komisie zahrnula niekoľko zmien, čím 
podstatne spresnila jeho znenie, pričom sa zachovali pôvodné ciele - zrozumiteľnosť 
a zjednodušenie uplatňovania smernice.  

Spoločné stanovisko obsahuje kľúčové zmeny, ktoré navrhol Európsky parlament 
v prvom čítaní, ako certifikácia samotným výrobcom na základe jeho vyhlásenia o 
zhode namiesto certifikácie strojov a strojových zariadení s vyšším rizikovým 
faktorom treťou stranou v prípade komplexného uplatňovania harmonizovaných 
noriem a zvyšovanie požiadaviek na notifikované orgány. 

Mnohé zo zmien spoločného stanoviska sa týkajú usporiadania textu alebo ide o 
redakčné zmeny, ktorými sa nemení základný význam smernice alebo uplatňovanie 
smernice v praxi.  

Najmä usporiadanie prílohy I o základných požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia sa zmenilo tak, aby čo najviac zodpovedalo usporiadaniu súčasnej smernice. 
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v častiach 7 a 8 prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa zlúčili s požiadavkami v častiach 4 a 6 o zdvíhaní a zdvíhaní 
osôb. 

                                                 
2 Smernica Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o zosúlaďovaní právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, Ú. v. ES 
L 77, 26.3.1973, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. EÚ L 220, 
30.8.2003, s. 1). 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa výťahov, Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1. Smernica zmenená a doplnená 
nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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3.2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré boli úplne, čiastočne alebo 
v zásade zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu a úplne, čiastočne alebo 
v zásade zapracované do spoločného stanoviska 

Do spoločného stanoviska boli zahrnuté nasledujúce zmeny a doplnenia, 
v niektorých prípadoch s úpravami: 

14, oblasť pôsobnosti a výnimky (čiastočne), 15, definície (čiastočne), 16, odkaz na 
smernicu 92/59/EHS (úplne), 17 a 82, povinnosti týkajúce sa voľného pohybu 
a uvádzania do prevádzky (čiastočne), 18, voľný pohyb (úplne), 22, posudzovanie 
zhody (v zásade, ale súčasť prílohy I, Všeobecné zásady), 23, posudzovanie zhody 
(úplne), 27, označovanie CE (čiastočne), 30, notifikované orgány (v zásade), 36 a 45, 
bezpečnosť a spoľahlivosť ovládacích systémov (čiastočne), 41, definície v prílohe I 
(čiastočne), 42, zásady integrácie bezpečnosti (úplne), 49, pevné ochranné kryty 
(čiastočne), 51, napájanie elektrickou energiou (v zásade), 56, označovanie 
strojových zariadení (čiastočne), 74, vyhlásenie o zhode (v zásade), 75, vyhlásenie o 
zhode (čiastočne), 80, minimálne kritériá pre notifikované orgány (čiastočne). 

3.3. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré boli úplne, čiastočne alebo 
v zásade zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu, ale neboli zapracované 
do spoločného stanoviska 

Nasledujúce zmeny a doplnenia boli zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu, 
ale neboli zahrnuté do spoločného stnoviska: 

2, zdôvodnenie, ktoré sa týka vylúčenia priemyselných zariadení, 3, zdôvodnenie, 
ktoré sa týka vylúčenia lekárskych prístrojov, 47, stabilita, 59, návod na používanie 
prenosných ručných a/alebo ručne vedených strojových zariadení, 62, skúšanie 
zdvíhacích zariadení, 63, ovládanie pohybov zdvíhacích zariadení, 64, kontrola 
zaťaženia zdvíhacích zariadení, 66, označovanie reťazí a lán, 69, označovanie strojov 
na zdvíhanie osôb, 72, ochranné zariadenia na konštrukciu staveniskových výťahov 
a 76, označovanie CE. 

3.4. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré neboli zahrnuté do 
zmeneného a doplneného návrhu ani zapracované do spoločného stanoviska 

Nasledujúce zmeny a doplnenia neboli zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu 
ani zapracované do spoločného stanoviska: 

1, zdôvodnenie, ktoré sa týka vplyvov na životné prostredie, 4, zdôvodnenie, ktoré sa 
týka strojových zariadení bez rizika, 5, zdôvodnenie, ktoré sa týka špeciálnych 
zariadení určených na použitie na výstaviskách a v zábavných parkoch, 6, 7, 8 a 11, 
zdôvodnenia, ktoré sa týkajú označovania CE a nezáväzných systémov certifikácie 
a označovania, 9, 20 a 32, zdôvodnenia, ktoré sa týkajú nezáväzných systémov 
certifikácie a označovania, 10, zdôvodnenie, ktoré sa týka vysokonapäťových 
zariadení, 12, zdôvodnenie, ktoré sa týka starých strojových zariadení, 13, 
zdôvodnenie, ktoré sa týka kodifikovaných verzií právnych aktov, 19, 
harmonizované normy, 24, posudzovanie zhody, 25, čiastočne skompletizované 
strojové zariadenia, 26, notifikované orgány, 28 a 29, trhový dozor, 31, ochrana 
tajomstva, 33 a 37, smernica o výťahoch, 34, hodnotenie konceptu nového prístupu, 
35, nadobudnutie účinnosti smernice, 40, predbežné poznámky v prílohe I, 44, 
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manipulácia so strojovými zariadeniami a ich preprava, 50, sedadlá v strojových 
zariadeniach, 55, voľný pohyb osôb, 58, návod na používanie, 60, požiadavky 
týkajúce sa vibrácií, 65, zdvíhacie zariadenia, 67, ovládacie zariadenia na zdvíhanie 
alebo premiestňovanie osôb, 70, strojové zariadenia s obmedzenou pohyblivosťou na 
zdvíhanie osôb, 71 a 73, konštrukcia staveniskových výťahov, 77, technická 
dokumentácia, 78, príloha IX, 79, príloha X, 83, zdôvodnenie, ktoré sa týka 
vytvorenia databázy. 

3.5. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré neboli zahrnuté do 
zmeneného a doplneného návrhu, ale boli zapracované do spoločného 
stanoviska 

Nasledujúce zmeny a doplnenia neboli zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu, 
ale boli zapracované do spoločného stanoviska: 

48, požiadavky na ochranné kryty a ochranné zariadenia a čiastočne 57, návod na 
používanie, v ktorom sa vypustila požiadavka, že „návod na používanie sa musí 
obmedziť na príslušné strojové zariadenie“. 

3.6. Iné úpravy zmeneného a doplneného návrhu v porovnaní so spoločným 
stanoviskom Rady 

Úpravy zdôvodnení 

Zdôvodnenie 1 v zmenenom a doplnenom návrhu sa kvôli zrozumiteľnosti mierne 
upravilo. 

Zdôvodnenie 4 v zmenenom a doplnenom návrhu sa vypustilo, pretože v súvislosti s 
úpravami v texte spoločného stanoviska nebolo zmysluplné. 

Zdôvodnenia 6 a 7 v zmenenom a doplnenom návrhu sa nezapracovali do 
spoločného stanoviska. 

Zdôvodnenie 8 v zmenenom a doplnenom návrhu sa v spoločnom stanovisku 
rozdelilo na nové zdôvodnenia 5 a 6. Nové zdôvodnenie 6 v spoločnom stanovisku 
sa kvôli zrozumiteľnosti upravilo. 

Zdôvodnenie 9 v zmenenom a doplnenom návrhu sa pokladalo za nadbytočné, 
a preto sa vypustilo. 

Nové zdôvodnenie 7, ktorým sa vysvetľuje súvislosť so smernicou Rady 
89/655/EHS, sa vložilo do spoločného stanoviska. 

Nové zdovôdnenie 11 k článku 9 sa vložilo do spoločného stanoviska. 

Zdôvodnenie 13 v zmenenom a doplnenom návrhu sa v spoločnom stanovisku 
mierne upravilo. 

Zdôvodnenie 14 v zmenenom a doplnenom návrhu sa v spoločnom stanovisku 
mierne upravilo. 
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Zdôvodnenie 19 sa mierne upravilo tak, aby sa v ňom zohľadnili zmeny článku 16 
spoločného stanoviska. 

Zdôvodnenie 24 v zmenenom a doplnenom návrhu sa v spoločnom stanovisku 
mierne upravilo a prečíslovalo na 28. 

Zdôvodnenie 27 v zmenenom a doplnenom návrhu sa v spoločnom stanovisku 
upravilo v súlade so štandardným textom, ktorého znenie je výsledkom 
medziinštitucionálnej dohody, a prečíslovalo na 26. 

Nové zdôvodnenie 27, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby vypracovali 
a uverejnili tabuľky demonštrujúce súlad medzi smernicou a ich transpozičnými 
opatreniami, sa vložilo do spoločného stanoviska. 

Úpravy článkov 

Článok 1 ods. 1 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku upravil 
tak, aby sa ním jednoznačne ustanovili kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
smernica. 

Článok 1 ods. 2 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku kvôli 
zrozumiteľnosti v súvislosti s pôsobnosťou smernice upravil nasledujúcim 
spôsobom: 

– vypustili sa nadbytočné výnimky z kategórií výrobkov ako „komponenty“ v písm. 
a), „priemyselné zariadenia ako celok“ v písm. m) „lekárske prístroje“ v písm. 
n), pretože nezodpovedajú kategóriám uvedeným v článku 1 ods. 1, 

– vylúčili sa všetky zbrane v písm. d), pretože kritéria bezpečnosti smernice nie sú 
pre tento druh výrobkov primerané, 

– vylúčili sa poľnohospodárske a lesné traktory v písm. e) kvôli rizikám, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 2003/37/ES4, s cieľom zvýšiť bezpečnosť takýchto strojových 
zariadení a zohľadniť nové právne predpisy, 

– zaviedla sa výnimka písm. h) „strojové zariadenia osobitne navrhnuté 
a skonštruované na vedecké účely na dočasné použitie v laboratóriách“; nie je 
zmysluplné, aby sa na ňu vzťahovala smernica, 

– vypustili sa „motory všetkých druhov“ v písm. l) zmeneného a doplneného 
návrhu, pretože sú zahrnuté v kategórii „čiastočne skompletizované strojové 
zariadenia“. 

Článok 2 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku upravil kvôli 
právnej zrozumiteľnosti, čitateľnosti a s cieľom dosiahnuť väčšiu konzistenciu so 
zásadami nového prístupu: 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení 

poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, 
spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, Ú. v. EÚ L 171, 
9.7.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 
1.5.2004, s. 35). 
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– význam úvodnej vety sa spresnil takto: „strojové zariadenia“ v zmysle smernice 
sú výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) až f), 

– definície „strojového zariadenia“ v písm. a) a b) zmeneného a doplneného návrhu 
sa v spoločnom stanovisku redakčne upravili a zlúčili do definície v písm. a), 

– definícia „bezpečnostného komponentu“ v písm. d) zmeneného a doplneného 
návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila a označila písm. c). Okrem 
toho sa v spoločnom stanovisku premiestnil zoznam bezpečnostných 
komponentov do prílohy V a má indikatívny charakter,  

– v spoločnom stanovisku sa zaviedla nová definícia „reťazí, lán a závesov“ 
v písm. e), 

– definícia „snímateľného mechanického pohyblivého zariadenia“ v písm. f) 
zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravila, 

– definícia „ochranného zariadenia pre snímateľné mechanické prevodové 
zariadenie“ v písm. g) zmeneného a doplneného návrhu sa pokladala za 
nadbytočnú, pretože predstavuje jednu z mnohých kategórií bezpečnostných 
komponentov, a preto sa zo spoločného stanoviska vypustila, 

– definícia „prenosného upevňovacieho strojového zariadenia prevádzkovaného s 
patrónou“ v písm. h) zmeneného a doplneného návrhu sa pokladala za 
nadbytočnú, pretože predstavuje jednu z mnohých kategórií strojových zariadení, 
a preto sa vypustila zo spoločného stanoviska, 

– definícia „čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia“ v písm. i) 
zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravila tak, aby lepšie zodpovedala 
konceptu „strojového zariadenia“, a v spoločnom stanovisku sa označila písm. 
g), 

– definícia pojmu „uvádzanie na trh“ v písm. j) zmeneného a doplneného návrhu sa 
upravila tak, aby sa v nej lepšie zohľadnila trhová realita v súvislosti s výrobkami, 
na ktoré sa vzťahuje smernica o strojoch a strojových zariadeniach, a v spoločnom 
stanovisku sa označila písm. h), 

– definícia „výrobcu“ v písm. k) zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne 
upravila a v spoločnom stanovisku sa označila písm. i), 

– definícia pojmu „uvádzanie do činnosti“ v písm. m) zmeneného a doplneného 
návrhu sa upravila, pretože sa posledná časť pokladala za nadbytočnú, 
a v spoločnom stanovisku sa označila písm. k), 

– definícia „harmonizovanej normy“ v písm. n) zmeneného a doplneného návrhu sa 
redakčne upravila a v spoločnom stanovisku sa označila písm l). 

Článok 3 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 4 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 5 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 
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Článok 6 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 8 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil nasledujúcim spôsobom: v ods. 
1 písm. a) sa zohľadnili zmeny v zozname bezpečnostných komponentov, opatrenia 
v ods. 1 písm. b) sa preniesli z regulačného postupu na poradný postup v ods. 2 
a opatrenia v ods. 1 písm. c) a d), ktoré sa stali v dôsledku zmien v prílohe 
I nadbytočnými, sa vypustili. Ako výsledok týchto zmien sa ods. 1 písm. e) v článku 
8 zmeneného a doplneného návrhu označil ako ods. 1 písm. b).  

Článok 9 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil kvôli spresneniu postupu. 
Predovšetkým sa v spoločnom stanovisku uvádza, že takéto špecifické opatrenia sa 
môžu prijať len vtedy, keď Komisia v súlade s postupom v článku 10 dospeje k 
záveru, že zosúladená norma úplne nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia 
a zaistenie bezpečnosti, na ktoré sa vzťahuje, alebo keď Komisia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 11 dospeje k záveru, že použitie bezpečnostnej 
klauzuly proti výrobku je oprávnené. 

Článok 11 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil tak, aby bolo možné lepšie 
informovať zainteresované strany o rozhodnutí Komisie, či sú alebo nie sú opatrenia 
prijaté členskými štátmi oprávnené. 

Článok 12 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil tak, aby sa zlepšila čitateľnosť 
a uplatňovanie smernice v praxi: 

– ods. 1 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil tak, aby sa zohľadnili 
zmeny postupov, 

– postup v ods. 2) zmeneného a doplneného návrhu sa vypustil, pretože sa pokladal 
za príliš byrokratický, 

– ods. 3 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne 
upravil a prečísloval na ods. 2, 

– ods. 4 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne 
upravil, alternatíva b) „postup prijímania harmonizovaných noriem ustanovených 
v prílohe IX“ sa z dôvodu nedostatočnej pridanej hodnoty vypustila a odsek sa 
prečísloval na ods. 3, 

– ods. 5 zmeneného a doplneného návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne 
upravil a prečísloval na ods. 4. 

Článok 13 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil a do spoločného 
stanoviska sa vložili požiadavky na zabezpečenie lepšej spätnej sledovateľnosti 
a právnej istoty. 

Článok 14 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 15 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil vypustením druhého odseku. 

Článok 16 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil, aby sa uľahčilo jeho 
uplatňovanie v praxi. 
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Článok 17 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 18 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Druhý odsek článku 19 sa vložil do spoločného stanoviska s cieľom vyzdvihnúť 
dôležitosť koordinácie trhového dozoru. 

Článok 22 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil v súlade s ustanovením 
normy, ktorá bola predmetom medziinštitucionálnej dohody. 

Článok 24 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil s cieľom 
jednoznačného vymedzenia smernice voči iným smerniciam a zosúladenia 
terminológie medzi smernicou o strojoch a strojových zariadeniach a smernicou o 
výťahoch. 

Článok 25 zmeneného a doplneného návrhu sa redakčne upravil. 

Článok 26 zmeneného a doplneného návrhu sa upravil v súlade s formuláciou normy, 
ktorá bola predmetom medziinštitucionálnej dohody. 

Nový článok 27 sa vložil do spoločného stanoviska, aby sa uľahčil prechod 
národných ustanovení o prenosných upevňovacích strojových zariadeniach 
s patrónou alebo iných nárazových strojových zariadeniach. 

Úpravy príloh 

V prílohe I k zmenenému a doplnenému návrhu sa „Predbežné poznámky“ 
premenovali na „Všeobecné zásady“ v spoločnom stanovisku a redakčne upravili. 
Okrem toho sa v ods. 1 spoločného stanoviska opísal interaktívny proces 
posudzovania a znižovania rizika. 

V časti1.1.1 prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa definície upravili tak, 
aby sa zosúladili s ustanovenými pojmami v normách, a definície „zamýšľaného 
použitia“ a „rozumne predpokladaného nesprávneho použitia“ sa kvôli 
zrozumiteľnosti vložili do spoločného stanoviska. 

Časť 1.1.2 – „Princípy integrovanej bezpečnosti“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila. 

Časť 1.1.3 – „Ergonomika“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku upravila a prečíslovala na 1.1.6. 

Časť 1.1.5 – „Osvetlenie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku mierne upravila a prečíslovala na 1.1.4. 

Časť 1.1.6 – „Projekt strojových zariadení na uľahčenie manipulácie s nimi“ prílohy 
I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila 
a prečíslovala na 1.1.5. 

V časti 1.2.1 – „Bezpečnosť a spoľahlivosť ovládacích systémov“ prílohy I k 
zmenenému s doplnenému návrhu sa koncept v spoločnom stanovisku presnejšie 
opísal, pričom sa zohľadnila skúsenosť s upatňovaním smernice. 
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Časť 1.2.2 - „Ručné ovládacie zariadenia“ prílohy I k zmenenému a doplnenému 
návrhu sa v spoločnom stanovisku označila pôvodným názvom „Ovládacie 
zariadenia“ a upravila tak, aby sa zohľadnila skúsenosť s upatňovaním smernice 
v praxi. 

Časť 1.2.3 – „Uvedenie do chodu“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku upravila tak, aby sa zohľadnila priemyselná prax. 

Časť 1.2.4 – „Zastavenie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa upravila 
a časť 1.2.4.2 – „Prevádzkové zastavenie“ sa vložila do spoločného stanoviska 
s cieľom uľahčiť bezpečnú priemyselnú prax.  

Časť 1.2.5 – „Voľba ovládacích a prevádzkových režimov“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku premenovala na „Voľba 
ovládacieho režimu a režimu prevádzky“ a mierne upravila. 

Časť 1.2.6 – „Porucha dodávky energie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému 
návrhu sa v spoločnom stanovisku detailnejšie rozpracovala. 

Časť 1.2.7 – „Porucha ovládacieho obvodu“ prílohy I k zmenenému a doplnenému 
návrhu sa vypustila, pretože príslušné riziko sa primerane zohľadnilo v novej časti 
1.2.1 - „Bezpečnosť a spoľahlivosť ovládacích systémov“ spoločného stanoviska. 

Časť 1.2.8 – „Softvér“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa vypustila, 
pretože príslušné riziko sa primerane zohľadnilo v novej časti 1.7.1.1 – 
„Oznamovacie a informačné prostriedky“ spoločného stanoviska. 

Časť 1.3 – „Ochranné opatrenia proti mechanickým ohrozeniam“ prílohy I k 
zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku kvôli zrozumiteľnosti 
redakčne upravila. 

Časť 1.4 - „Požiadavky na ochranné kryty a ochranné zariadenia“ prílohy I 
k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku kvôli 
zrozumiteľnosti redakčne upravila. 

Časť 1.5 – „Požiadavky na miesto obsluhy a/alebo pracovisko vodiča“ prílohy I 
k zmenenému a doplnenému návrhu sa upravila a spresnila, pretože sa na niektoré 
časti vzťahovala už nová časť 1.2 - „Ovládacie systémy“ spoločného stanoviska. 
Výsledné znenie sa premiestnilo do časti 1.1.7 – „Miesta obsluhy“ a časti 1.1.8 – 
„Sedadlá“ spoločného stanoviska. 

Časť 1.6 – „Riziká spôsobené inými nebezpečenstvami“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila a prečíslovala na 
1.5. Okrem toho sa časti 1.6.9 – „Hluk“, 1.6.10 – „Vibrácie“, 1.6.11 – „Žiarenie“, 
1.6.14 – „Emisie nebezpečných látok“ a 1.6.16 – „Nebezpečenstvo pošmyknutia, 
zakopnutia alebo pádu“ zmeneného a doplneného návrhu v spoločnom stanovisku 
mierne upravili, aby sa zjednodušilo a zefektívnilo ich uplatňovanie v praxi. 

Časť 1.7 – „Údržba“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom 
stanovisku redakčne upravila a prečíslovala na 1.6. 
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Časť 1.8 – „Informácie, upozornenia a výstražné systémy“ a časť 1.9 – „Označovanie 
strojových zariadení“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom 
stanovisku kvôli zjednodušeniu a zrozumiteľnosti upravili a zlúčili s novou časťou 
1.7 – „Informácie“. 

Časť 1.10 – „Návody na používanie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu 
sa podstatne zlepšila a spresnila, pričom sa zohľadnila skúsenosť s upatňovaním 
smernice v praxi, a časť 1.7 sa zlúčila s časťou 1.7.4 – „Návody na používanie“ 
spoločného stanoviska. 

Časť 2.1 – „Poľnohospodársko-potravinárske strojové zariadenia a strojové 
zariadenia pre kozmetický a farmaceutický priemysel“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku na základe skúsenosti 
s uplatňovaním smernice v praxi mierne upravila. 

Časť 2.2 – „Prenosné ručné a/alebo ručne vedené strojové zariadenia“ prílohy I k 
zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku upravila. 

časť 2.3 – „Prenosné upevňovacie strojové zariadenia s patrónou“ prílohy I 
k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku upravila 
a prečíslovala na 2.2.2 – „Prenosné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia“. 

Časť 2.4 – „Strojové zariadenia na obrábanie dreva a obdobných materiálov“ prílohy 
I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila 
a prečíslovala na 2.3 – „Strojové zariadenia na obrábanie dreva a materiálov s 
podobnými fyzikálnymi vlatnosťami“. 

Časť 3.1 – „Všeobecné požiadavky“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku redakčne upravila. 

Časť 3.1.2 – „Osvetlenie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa vypustila, 
pretože sa príslušné riziko v dostatočnom rozsahu zohľadnilo vo všeobecnej 
požiadavke 1.1.4 – „Osvetlenie“ spoločného stanoviska. 

Časť 3.2 – „Pracovné miesto“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v 
spoločnom stanovisku mierne upravila. 

Časť 3.3 – „Ovládacie zariadenia“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v 
spoločnom stanovisku redakčne upravila. 

Časť 3.4 – „Ochrané opatrenia proti mechanickým ohrozeniam“ prílohy I 
k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku upravila tak, aby 
sa zohľadnila skúsenosť s uplatňovaním smernice v praxi a zjednodušila a uľahčila 
inovácia. 

Časť 3.5 – „Ochrana proti iným druhom ohrozenia“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila. 

Časť 3.6 – „Pokyny a upozornenia“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku upravila. 
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V časti 4.1 – „Všeobecné požiadavky“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu 
sa v spoločnom stanovisku urobilo niekoľko redakčných zmien. Okrem toho sa časť 
4.1.1 – „Definície“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu v spoločnom 
stanovisku upravila tak, aby sa zosúladili ustanovené pojmy používané v normách. 
Definície „Závesného zariadenia“, „Samostatného zdvíhacieho príslušenstva“ a 
„Menovitej nosnosti“ v zmenenom a doplnenom návrhu sa pokladali za nadbytočné 
a vypustili sa, zatiaľ čo sa definícia „Kabíny“ z časti 6.1.1 – „Definície“ zmeneného 
a doplneného návrhu premiestnila do časti 4.1.1 – „Definície“ spoločného 
stanoviska. 

Časť 4.1.2.1 – „Ohrozenie spôsobené nestabilitou“ prílohy I sa vložila do spoločného 
stanoviska, pretože sa v smernici 98/37/ES pokladala za užitočnú. 

Okrem toho sa časť 4.1.2.8 – „Strojové zariadenia obsluhujúce pevné plošiny“ 
vložila do spoločného stanoviska, pretože ustanovuje užitočné všeobecné požiadavky 
na takéto zdvíhacie zariadenia. 

Časť 4.1.3 – „Spôsobilosť na daný účel“ prílohy I sa vložila do spoločného 
stanoviska, pretože sa v smernici 98/37/ES pokladala za užitočnú. 

Časť 4.2.4 – „Nebezpečie pre ohrozené osoby“ prílohy I k zmenenému a doplnenému 
návrhu sa vypustila, pretože sa na ňu vzťahovala nová časť 4.1.2.8 – „Strojové 
zariadenia obsluhujúce pevné plošiny“ spoločného stanoviska. 

Časť 4.3 – „Označovanie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku redakčne upravila, aby sa zosúladila terminológia s normami 
platnými v súčasnosti. 

Časť 4.4 – „Návod na používanie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku redakčne upravila, aby sa zosúladila terminológia s normami 
platnými v súčasnosti. 

Časť 5 – „Doplňujúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre 
strojové zariadenia určené na práce pod zemou“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila a časť 5.3 – 
„Osvetlenie“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa vypustila, pretože 
príslušné riziko sa v dostatočnom rozsahu zohľadnilo vo všeobecných požiadavkách 
časti 1.1.4 – „Osvetlenie“ spoločného stanoviska. 

Časť 6.1 – „Všeobecné požiadavky“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa 
v spoločnom stanovisku upravila tak, že sa do tejto časti zapracovali všeobecné 
požiadavky z časti 8 zmeneného a doplneného návrhu a časť 6.1.1 – „Definície“ 
zmeneného a doplneného návrhu sa premiestnila do časti 4.1.1 – „Definície“ 
spoločného stanoviska. 

Časť 6.2. – „Ručné ovládacie zariadenia“ prílohy I k zmenenému a doplnenému 
návrhu sa v spoločnom stanovisku mierne upravila. 

Časť 6.3 – „Nebezpečenstvo pre osoby v kabíne“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku upravila a časť 6.3.3 – 
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„Nebezpečenstvo v dôsledku objektov padajúcich na kabínu“ sa z časti 8.1 – 
„Kabína“ zmeneného a doplneného návrhu premiestnila do spoločného stanoviska. 

Časť 6.4 – „Strojové zariadenia obsluhujúce pevné plošiny“ prílohy I k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa vložila do spoločného stanoviska, pričom sa požiadavky 
z častí 7 a 8 zmeneného a doplneného návrhu vyjadrili všeobecnejším spôsobom. 

Časť 6.5 – „Označenia“ prílohy I k zmenenému a doplnenému návrhu sa v 
spoločnom stanovisku mierne upravila, pričom sa špecifikovali základné informácie. 

V prílohe I sa požiadavky na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti v častiach 7 a 8 
zmeneného a doplneného návrhu upravili a všeobecnejšie vyjadrili v požiadavkách 
v častiach 4 a 5 spoločného stanoviska. 

Príloha II – „Obsah vyhlásení“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa mierne 
upravila a požiadavky v časti 2 – „Úschova“ spoločného stanoviska sa z príloh VII, 
X a XI k zmenenému a doplnenému návrhu premiestnili. 

Príloha III – „Označovanie CE“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom 
stanovisku mierne upravila a požiadavka v poslednom odseku, ktorá sa týkala 
identifikačných čísiel notifikovaného orgánu, sa z prílohy XI k zmenenému 
a doplnenému návrhu premiestnila. 

Príloha IV – „Typy strojových zariadení, pri ktorých sa musí uplatňovať jeden 
z postupov uvádzaných v článku 12 ods. 4 a 5“ k zmenenému a doplnenému návrhu 
sa v spoločnom stanovisku redakčne upravila a do zoznamu sa vložili tri kategórie zo 
smernice 98/37/ES „21. Logické jednotky, ktoré zaisťujú bezpečnostné funkcie“, 
„22. Ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení (ROPS)“ a „23. Ochranné 
konštrukcie chrániace vodiča pred padajúcimi predmetmi (FOPS)“, pretože sa 
pokladali za užitočné. 

Príloha V – „Indikatívny zoznam bezpečnostných komponentov uvedený v článku 2 
písm. c)“ sa premiestnil z článku 2 zmeneného a doplneného návrhu a v spoločnom 
stanovisku sa upravil. Okrem toho sa do indikatívneho zoznamu v spoločnom 
stanovisku vložili kategórie „2. Ochranné zariadenia navrhované na detekciu 
prítomnosti osôb“, „8. Zariadenia na kontrolu preťaženia a nebezpečného pohybu, 
ktorými sú vybavené strojové zariadenia“, „11. Vybíjacie systémy, ktoré obmedzujú 
vznik potenciálne nebezpečných elektrostatických nábojov“, „12. Energetické 
obmedzovače a uvoľňovacie zariadenia uvedené v častiach 1.5.7, 3.4.7 a 4.1.2.6 
prílohy I“, „13. Systémy a zariadenia na znižovanie emisie hluku a vibrácií“, „14. 
Ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení (ROPS)“ a „15. Ochranné 
konštrukcie chrániace vodiča pred padajúcimi predmetmi (FOPS)“ a „16. Dvojručné 
ovládacie zariadenia“ a „17. Komponenty pre strojové zariadenia na zdvíhanie 
a/alebo spúšťanie osôb medzi rôznymi úrovňami, zahrnuté do nasledujúceho 
zoznamu...“. 

Príloha VI – „Technická dokumentácia strojov a strojových zariadení“ k zmenenému 
a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku upravila tak, aby sa zohľadnila 
skúsenosť s uplatňovaním smernice v praxi, a prečíslovala sa na prílohu VII. Do 
spoločného stanoviska sa vložila časť B s požiadavkami, ktoré sa týkajú „Príslušnej 
technickej dokumentácie čiastočne skompletizovaných strojov“. 
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Príloha VII – „Posudzovanie zhody na základe vnútorných kontrol výroby strojov 
a strojových zariadení“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom 
stanovisku redakčne upravila a prečíslovala na prílohu VIII. Okrem toho sa vypustili 
určité povinnosti súvisiace s vyhlásením o zhode s predpismi ES, označovaním CE 
a technickou dokumentáciou, pretože sa už na ne v spoločnom stanovisku vzťahoval 
článok 5 a nová príloha VII. 

Príloha VIII – „Posudzovanie zhody strojov a strojových zariadení, ktoré 
nepredstavujú nebezpečenstvo“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa vypustila, 
pretože sa postup posudzovania zhody v článku 12, ktorý odkazoval na túto prílohu, 
vypustil. 

Príloha IX – „Primeranosť z hľadiska harmonizovaných noriem pre stroje a strojové 
zariadenia uvedené v prílohe IV“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa vypustila, 
pretože sa postup posudzovania zhody v článku 12, ktorý odkazoval na túto prílohu, 
vypustil. 

Príloha X – „Typová skúška strojov a strojových zariadení uvedených v prílohe IV 
podľa predpisov ES“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku 
upravila a prečíslovala na prílohu IX – „Typová skúška podľa predpisov ES“. Určité 
povinnosti súvisiace s vyhlásením o zhode s predpismi ES, označovaním CE 
a technickou dokumentáciou sa vypustili, pretože sa na ne vzťahoval už článok 5. 
Okrem toho sa do spoločného stanoviska vložili požiadavky na platnosť certifikátu 
typovej skúšky podľa predpisov ES a príslušné povinnosti výrobcu a notifikovaného 
orgánu. 

Príloha XI – „Komplexné zabezpečenie kvality pre stroje a strojové zariadenia 
uvedené v prílohe IV“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom 
stanovisku upravila a prečíslovala na prílohu X – „Komplexné zabezpečenie 
kvality“. Určité povinnosti súvisiace s vyhlásením o zhode s predpismi ES, 
označovaním CE a technickou dokumentáciou sa vypustili, pretože sa na ne 
vzťahoval už článok 5 a nová príloha III. 

Príloha XII – „Minimálne kritériá pre notifikované orgány, ktoré majú členské štáty 
brať do úvahy“ k zmenenému a doplnenému návrhu sa v spoločnom stanovisku 
mierne upravila a prečíslovala na prílohu XI. 

Príloha XIII – „Korelačná tabuľka“ k zmenenému a doplnenému návrhu, v ktorej sa 
uvádzajú súvislosti medzi časťami smernice 98/37/EC a časťami revidovanej 
smernice, ktorá sa zaoberá tým istým predmetom, sa v spoločnom stanovisku 
aktualizovala a prečíslovala na prílohu XII. 

4. ZÁVER 

Podľa názoru Komisie sa v spoločnom stanovisku, ktoré bolo prijaté jednohlasne 
18. júla 2005, zrozumiteľnejšie vysvetľujú určité témy a vykladajú koncepty a 
spresňuje formulácia určitých požiadaviek bez toho, aby sa zmenili ciele alebo 
prístup tohto návrhu. Komisia preto môže podporiť spoločné stanovisko. 
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5. VYHLÁSENIA 

Komisia vykonala nasledovné vyhlásenie: 

O článku 1 ods. 2 písm. e) prvej zarážke v súvislosti s vylúčením 
poľnohospodárskych a lesných traktorov z oblasti pôsobnosti smernice: 

„Rada a Komisia vyhlasujú, že s cieľom pokryť všetky aspekty týkajúce sa zdravia 
a bezpečnosti pri práci s poľnohospodárskymi a lesnými traktormi v jednej 
zjednocujúcej smernici je potrebné upraviť smernicu 2003/37/ES o typovom 
schváľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel 
a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi 
a samostatnými technickými jednotkami tak, aby zohľadnila všetky relevantné riziká, 
ktorými sa zaoberá smernica o strojoch.“ 

Takáto úprava smernice 2003/37/ES by mala zahŕňať zmenu a doplnenie smernice 
o strojoch a strojových zariadeniach, ktorá by spočívala vo vypustení výrazu „pre 
riziká“ v článku 1 ods. 2 písm. e) prvá zarážka. 

O článku 7 v súvislosti s predpokladom zhody a harmonizovanými normami: 

„Komisia vyhlasuje, že v rámci udeľovania mandátov na normalizáciu uvedených 
v článku 2 písm. 1) vyvinie maximálne úsile, aby potenciálni užívatelia príslušných 
noriem mali k dispozícii pre každú normu, na ktorú je publikovaný odkaz v Úradnom 
vestníku Európskej únie, informácie o vzťahu medzi jej doložkami a základnými 
požiadavkami na bezpečnosť a zdravie pri práci. V rámci revízie nového prístupu sa 
bude ďalej objasňovať spôsob, akým sa budú takéto zosúladené požiadavky na 
informácie aplikovať plošne na všetky smernice, ktoré používajú nový prístup.“ 

O článku 16 ods. 3 v súvislosti s označovaním CE:  

„Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, Komisia v rámci revízie 
nového prístupu upresní podmienky pre umiestňovanie iných označení 
(vnútroštátnych, európskych alebo súkromných) vo vzťahu k označeniu CE.“  
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