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Na strani gnanega stroja mora biti vstopna gred obdana z zaščitnim ohišjem, ki je pritrjeno 

na stroj.  

 

Kardanske gredi so lahko opremljene z omejevalniki navora ali sklopkami za prosti tek 

samo na strani priključitve h gnanemu stroju. Odstranljiva naprava za mehanski prenos mora 

biti ustrezno označena. 

 

Vsi gnani stroji, za obratovanje katerih je potrebna odstranljiva naprava za mehanski prenos, 

ki jih povezuje s samognanim strojem (ali traktorjem), morajo imeti takšen sistem za 

priključevanje odstranljive naprave za mehanski prenos, da se odstranljiva naprava za 

mehanski prenos in njeno varovalo ne poškodujeta pri stiku z zemljo ali z deli stroja, kadar 

je stroj odklopljen. 

 

Zunanji deli varovala morajo biti načrtovani, izdelani in nameščeni tako, da se ne morejo 

vrteti z odstranljivo napravo za mehanski prenos. Varovalo mora pokrivati prenosno gred do 

koncev notranjih čeljusti v primeru preprostih kardanskih zglobov in vsaj do sredine 

zunanjega zgloba ali zglobov v primeru širokokotnih kardanskih zglobov. 

 

Če so sredstva za dostop do delovnih položajev nameščena v bližini naprave za mehanski 

prenos, morajo biti načrtovana in izdelana tako, da varoval gredi ni mogoče uporabiti 

namesto stopnic, razen če so načrtovana in izdelana v ta namen. 
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3.5. Varovanje pred drugimi nevarnostmi 

 

3.5.1. Akumulatorji 

 

Ohišje akumulatorja mora biti načrtovano in izdelano tako, da preprečuje izlitje elektrolita 

na upravljavca pri prevračanju ali prevrnitvi in onemogoča nabiranje hlapov v prostorih, kjer 

se zadržujejo upravljavci. 

 

Stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, da je akumulator mogoče odklopiti s pomočjo 

lahko dostopne naprave, ki je predvidena za ta namen. 

 

3.5.2. Požar 

 

Odvisno od nevarnosti, ki jih je predvidel proizvajalec, morajo stroji, kadar to dopušča 

njihova velikost: 

 

– bodisi omogočati namestitev lahko dostopnih gasilnih aparatov, bodisi 

 

– biti opremljeni z vgrajenimi gasilnimi sistemi. 

 

3.5.3. Emisije nevarnih snovi 

 

Drugi in tretji odstavek točke 1.5.13. se ne uporabljata, kadar je glavna funkcija stroja 

pršenje proizvodov. Vendar mora biti upravljavec zaščiten pred tveganjem izpostavljenosti 

takšnim nevarnim emisijam. 
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3.6.  Informacije in označevanje 

 

3.6.1.  Znaki, signali in opozorila 

 

Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti oseb morajo imeti vsi stroji, kadar koli je to 

potrebno, znake in/ali tablice z navodili za uporabo, nastavljanje in vzdrževanje. Izbrani, 

načrtovani in izdelani morajo biti tako, da so jasno vidni in neizbrisljivi. 

 

Brez poseganja v določbe cestnoprometnih predpisov morajo imeti stroji, na katerih se 

voznik vozi, naslednjo opremo: 

 

– zvočni opozorilni signal za opozarjanje oseb, 

 

– sistem svetlobnih signalov, ki ustreza predvidenim razmeram uporabe; slednja zahteva 

se ne uporablja za stroje, ki so izključno namenjeni za delo pod zemljo in so brez 

električne energije, 

 

– kadar je potrebno, mora med priklopnikom in strojem obstajati primerna povezava za 

delovanje signalov. 

 

Daljinsko vodeni stroji, pri katerih so v normalnih razmerah uporabe osebe izpostavljene 

tveganju udarcev ali zmečkanja, morajo biti opremljeni s primernimi sredstvi za 

signaliziranje njihovega premikanja ali s sredstvi za varovanjem oseb pred takšnim 

tveganjem. Enako velja za stroje, katerih uporaba vključuje nenehno ponavljanje premikov 

naprej in nazaj v eni osi, pri čemer voznik nima neposrednega pregleda nad zadnjo stranjo 

stroja. 
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Stroji morajo biti izdelani tako, da ni mogoče nehote izklopiti opozorilnih in signalnih 

naprav. Kadar je to bistvenega pomena za varnost, morajo biti takšne naprave opremljene s 

sredstvi za preverjanje brezhibnosti, njihova okvara pa mora biti upravljavcu očitna. 

 

Kadar je premikanje stroja ali njegovih orodij posebej nevarno, mora biti stroj opremljen z 

znaki, ki opozarjajo pred približevanjem stroju med obratovanjem; znaki morajo biti čitljivi 

z zadostne razdalje, da je zagotovljena varnost oseb, ki morajo biti v bližini. 

 

3.6.2.  Označevanje 

 

Na strojih mora biti čitljivo in neizbrisljivo označeno naslednje: 

 

– nazivna moč, izražena v kilovatih (kW), 

 

– masa v kilogramih (kg) za najbolj običajno izvedbo, 

 

in, kadar je ustrezno: 

 

– največja vlečna sila na vlečni kljuki v newtonih (N), 

 

– največjo navpično obremenitev na vlečni kljuki v newtonih (N). 
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3.6.3.  Navodila  

 

3.6.3.1.Tresljaji 

 

V navodilih morajo biti navedene naslednje informacije v zvezi s tresljaji, ki jih stroj 

prenaša na roke ali na celotno telo: 

 

– skupna vrednost tresljajev, ki so ji izpostavljene roke, če presega 2.5 m/s2. Kadar ta 

vrednost ne presega 2.5 m/s2, mora biti to navedeno; 

 

–– največja povprečna vrednost korena vsote uteženih kvadratov pospeškov, ki jim je 

izpostavljeno celotno telo, če presega 0.5 m/s2. Kadar ta vrednost ne presega 0.5 m/s2, 

mora biti to navedeno;  

 

– merilna negotovost. 

 

Te vrednosti morajo biti bodisi dejansko izmerjene za zadevni stroj ali pa ugotovljene na 

podlagi meritev, opravljenih pri tehnično primerljivem stroju, značilnem za stroje, ki bodo 

izdelani. 

 

Kadar se ne uporabljajo harmonizirani standardi, morajo biti tresljaji izmerjeni po predpisu 

za meritve, ki je najprimernejši za zadevni stroj. 

 

Opisane morajo biti obratovalne razmere stroja med meritvijo in kateri predpis za meritve je 

bil uporabljen. 
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3.6.3.2. Večnamenska uporaba 

 

Navodila za stroje, ki omogočajo večnamensko uporabo glede na uporabljeno opremo, in 

navodila za zamenljivo opremo morajo vsebovati informacije, ki so potrebne za varno 

sestavljanje in uporabo osnovnih strojev in zamenljive opreme, s katero jih je mogoče 

opremiti. 

 

4.  DODATNE BISTVENE VARNOSTNE IN ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA ODPRAVO 

NEVARNOSTI ZARADI POSTOPKOV DVIGANJA 

 

Stroji, ki predstavljajo nevarnost zaradi postopkov dviganja, morajo izpolnjevati vse 

ustrezne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, opisane v tem poglavju (glej splošna 

načela, točka 4). 

 

4.1.  Splošno 

 

4.1.1. Opredelitev pojmov 

 

(a) "Postopek dviganja": premik enot bremena, ki jih sestavljajo blago in/ali osebe, ki v 

danem trenutku potrebujejo spremembo višine. 

 

(b) "Vodena obremenitev": obremenitev, pri kateri celotno premikanje poteka vzdolž 

togih ali pomičnih vodil, katerih položaj je določen s fiksnimi točkami. 
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(c) "Obratovalni koeficient": aritmetično razmerje med obremenitvijo, za katero 

proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik jamči, da jo je komponenta sposobna 

prenesti, in največjo obratovalno obremenitvijo, ki je označena na komponenti.  

 

(d) "Preskusni koeficient": aritmetično razmerje med obremenitvijo, ki je bila uporabljena 

za izvedbo statičnih in dinamičnih preskusov dvižnega stroja ali dvižnega pripomočka 

in največjo obratovalno obremenitvijo, ki je označena na dvižnem stroju ali na 

dvižnem pripomočku. 

 

(e) "Statični preskus": preskus, med katerim se dvižni stroj ali dvižni pripomoček najprej 

pregleda in izpostavi sili, ki ustreza največji obratovalni obremenitvi, pomnoženi s 

primernim statičnim preskusnim koeficientom in nato, po prenehanju omenjene 

obremenitve, ponovno pregleda zaradi zagotovitve, da ni prišlo do poškodb. 

 

(f) "Dinamični preskus": preskus, med katerim se dvižni stroj uporablja v vseh možnih 

položajih pri največji obratovalni obremenitvi, pomnoženi s primernim dinamičnim 

preskusnim koeficientom, pri čemer se zaradi preveritve njegovega pravilnega 

delovanja upošteva dinamično vedenje dvižnega stroja. 

 

(g) "Nosilec": del opreme, na ali v katerem so pri dviganju osebe in/ali blago. 
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4.1.2. Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi 

 

4.1.2.1. Tveganje zaradi pomanjkljive stabilnosti 

 

Stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, da se stabilnost, zahtevana v oddelku 1.3.1, 

ohranja med obratovanjem in v mirovanju, vključno z vsemi fazami prevoza, sestavljanja in 

razstavljanja, ob predvidljivih okvarah komponent in tudi med preskusi, ki se izvajajo 

skladno s priročnikom z navodili. Zato mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik 

uporabljati primerne metode preverjanja. 

 

4.1.2.2. Stroji, ki se premikajo po tirnih vodilih in tirnicah. 

 

Stroji morajo biti opremljeni z napravami, ki z delovanjem na tirna vodila ali tirnice 

preprečujejo iztirjenje. 

 

Če kljub takšnim napravam tveganje iztirjenja ali okvare tirnice ali tekalne komponente 

ostane, morajo biti zagotovljene naprave, ki preprečujejo padec opreme, komponente ali 

tovora oziroma prevrnitev stroja. 
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4.1.2.3. Mehanska trdnost 

 

Stroji, dvižni pripomočki in njihove komponente morajo biti sposobni prenesti obremenitve, 

ki so jim izpostavljeni med uporabo in, kadar je ustrezno, izven nje, pri danih razmerah 

namestitve in obratovanja ter v vseh ustreznih izvedbah, ob dolžnem upoštevanju, kadar je 

to ustrezno, učinkov atmosferskih dejavnikov in sil, ki jih povzročajo osebe. Ta zahteva 

mora biti izpolnjena tudi med prevozom, sestavljanjem in razstavljanjem. 

 

Stroji in dvižni pripomočki morajo biti načrtovani in izdelani tako, da so preprečene okvare 

zaradi utrujenosti in obrabe, ob upoštevanju njihove predvidene uporabe. 

 

Uporabljeni materiali morajo biti izbrani na podlagi predvidenih delovnih okolij zlasti glede 

na korozijo, obrabo, udarce, ekstremne temperature, utrujenost, krhkost in staranje. 

 

Stroji in dvižni pripomočki morajo biti načrtovani in izdelani tako, da na statičnih preskusih 

prenesejo preobremenitve brez trajnih deformacij ali očitnih poškodb. Izračuni trdnosti 

morajo upoštevati vrednost statičnega preskusnega koeficienta, izbranega tako, da zagotavlja 

ustrezno raven varnosti; ta koeficient ima praviloma naslednje vrednosti:  

 

(a) pri ročno krmiljenih strojih in dvižnih pripomočkih: 1.5; 
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(b) pri drugih strojih: 1.25. 

 

Stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, da brez okvare prestanejo dinamične preskuse, 

ki se opravijo pri največji obratovalni obremenitvi, pomnoženi z dinamičnim preskusnim 

koeficientom. Ta dinamični preskusni koeficient se izbere tako, da zagotavlja zadostno 

raven varnosti: koeficient je praviloma enak 1,1. Praviloma se preskusi izvajajo pri nazivnih 

predvidenih hitrostih. Če krmilno vezje stroja omogoča več hkratnih gibov, morajo biti 

preskusi opravljeni v najmanj ugodnih razmerah, praviloma pri kombinaciji zadevnih gibov. 

 

4.1.2.4. Škripci, bobni, kolesa, vrvi in verige  

 

Premeri škripcev, bobnov in koles morajo biti sorazmerni velikosti vrvi ali verig, s katerimi 

so lahko opremljeni. 

 

Bobni in kolesa morajo biti načrtovani, izdelani in nameščeni tako, da se lahko vrvi ali 

verige, s katerimi so opremljeni, navijajo, ne da bi se snele. 

 

Vrvi, ki se uporabljajo neposredno za dviganje ali držanje bremena, smejo biti prepletene 

samo na koncih. Vendar pa je prepletanje dovoljeno v napeljavah, ki so v zasnovi namenjeni 

rednemu prilagajanju potrebam. 
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Obratovalni koeficient celih vrvi in njihovih koncev mora biti izbran tako, da je 

zagotovljena zadostna raven varnosti; praviloma je ta koeficient enak 5. 

 

Obratovalni koeficient verig za dviganje mora biti izbran tako, da je zagotovljena zadostna 

raven varnosti; praviloma je ta koeficient enak 4. 

 

Zaradi potrditve, da je bil dosežen ustrezen obratovalni koeficient, mora proizvajalec ali 

njegov pooblaščeni zastopnik za vsak tip verige in vrvi, ki se uporablja neposredno za 

dviganje bremen in za konce vrvi opraviti primerne preskuse ali poskrbeti za njihovo 

izvedbo. 

 

4.1.2.5. Dvižni pripomočki in njihove komponente  

 

Dvižni pripomočki in njihove komponente morajo biti dimenzionirani z upoštevanjem 

procesov utrujanja in staranja za število obratovalnih ciklov, ki je skladno z njihovo 

pričakovano življenjsko dobo, navedeno v obratovalnih razmerah za dano uporabo. 

 

Razen tega: 

 

(a) obratovalni koeficient kombinacij žičnih vrvi/koncev vrvi mora biti izbran tako, da je 

zagotovljena zadostna raven varnosti; praviloma je ta koeficient enak 5. Vrvi ne smejo 

vsebovati prepletov ali zank, razen na koncih; 
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(b) kadar se uporabljajo verige z varjenimi členi, morajo biti izvedene s kratkimi členi. 

Obratovalni koeficient verig mora biti izbran tako, da je zagotovljena zadostna raven 

varnosti; praviloma je ta koeficient enak 4; 

 

(c) obratovalni koeficient tekstilnih vrvi ali obes je odvisen od materiala, načina izdelave, 

velikosti in uporabe. Ta koeficient mora biti izbran tako, da je zagotovljena zadostna 

raven varnosti; praviloma je ta koeficient enak 7, če je izkazana zelo dobra kakovost 

uporabljenih materialov in če način izdelave ustreza predvideni uporabi. Sicer je 

praviloma izbran višji koeficient, z namenom zagotoviti enako raven varnosti. 

Tekstilne vrvi in obese imajo lahko vozle, povezave ali preplete le na koncih obese, 

razen pri neskončni obesi; 

 

(d) pri vseh kovinskih komponentah, ki tvorijo obeso ali se uporabljajo skupaj z njo, mora 

biti obratovalni koeficient izbran tako, da je zagotovljena zadostna raven varnosti; 

praviloma je ta koeficient enak 4; 

 

(e) največja obratovalna obremenitev večkrake obese je določena na podlagi 

obratovalnega koeficienta najšibkejšega kraka, števila krakov in faktorja zmanjšanja, 

ki je odvisen od izvedbe obese; 

 

(f) zaradi potrditve, da je bil dosežen zadosten obratovalni koeficient, mora proizvajalec 

ali njegov pooblaščeni zastopnik za vsak tip komponente iz točk (a), (b), (c) in (d) 

opraviti primerne preskuse ali poskrbeti za njihovo izvedbo. 
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4.1.2.6. Krmiljenje premikov 

 

Naprave za krmiljenje premikov morajo delovati tako, da so stroji, na katerih so nameščene, 

varni. 

 

(a) Stroji morajo biti načrtovani in izdelani ali opremljeni z napravami tako, da ostane 

razpon premikanja njihovih komponent v predpisanih mejah. Delovanje takšnih 

naprav mora biti, kadar je primerno, napovedano z opozorilom. 

 

(b) Kadar je mogoče na istem kraju hkrati manevrirati z več fiksnimi ali tirnimi stroji in 

obstaja tveganje trkov, morajo biti takšni stroji načrtovani in izdelani tako, da jih je 

mogoče opremiti s sistemi za izogibanje tem tveganjem. 

 

(c) Stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, da bremena ne morejo nepričakovano 

nevarno zdrseti ali prosto pasti, celo pri delnem ali popolnem izpadu napajanja z 

energijo ali kadar upravljavec preneha upravljati stroj. 

 

(d) V normalnih obratovalnih razmerah ne sme biti možno spuščanje tovora zgolj s torno 

zavoro, razen pri strojih, katerih funkcija zahteva tak način delovanja. 

 

(e) Držalne naprave morajo biti načrtovane in izdelane tako, da je onemogočen 

nenameren izpust bremen. 
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4.1.2.7. Premiki bremen med rokovanjem 

 

Upravljalno mesto stroja mora biti locirano tako, da zagotavlja kar najširši pregled poti 

gibajočih se delov, da bi se izognili morebitnim trkom z osebami, opremo ali drugimi stroji, 

ki bi lahko manevrirali hkrati in bi lahko predstavljali nevarnost. 

 

Stroji z vodenimi bremeni morajo biti načrtovani in izdelani tako, da so preprečene 

poškodbe oseb zaradi premikanja bremena, nosilca ali morebitnih protiuteži. 

 

4.1.2.8. Stroji, ki delujejo med fiksnimi postajami  

 

4.1.2.8.1. Premikanja nosilca 

 

Premikanje nosilca pri strojih, ki delujejo med fiksnimi postajami, mora biti togo vodeno 

proti in na kraju postaje. Škarjasti sistemi se prav tako štejejo kot togo vodenje. 

 

4.1.2.8.2. Dostop do nosilca 

 

Kadar je nosilec dostopen osebam, morata zasnova in izdelava strojev zagotavljati, da 

nosilec med dostopom ostane negiben, zlasti med natovarjanjem ali iztovarjanjem. 
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Zasnova in izdelava strojev morata zagotavljati, da razlika v višini med nosilcem in krajem 

postaje ne predstavlja tveganja za nenadzorovan zdrs. 

 

4.1.2.8.3. Tveganje zaradi stika s premikajočim se nosilcem 

 

Kadar je to potrebno zaradi izpolnjevanja zahteve, izražene v drugem odstavku točke 

4.1.2.7., mora biti območje gibanja med normalnim obratovanjem nedostopno. 

 

Kadar obstaja med pregledovanjem ali vzdrževanjem tveganje zmečkanja oseb, ki se 

nahajajo pod ali nad nosilcem, med nosilcem in fiksnimi deli, mora biti na voljo dovolj 

prostora, bodisi v obliki fizičnih izogibališč ali pa to omogočajo mehanske naprave, ki 

blokirajo premikanje nosilca. 

 

4.1.2.8.4. Tveganje zaradi padca bremena z nosilca  

 

Kadar obstaja tveganje zaradi padca bremena z nosilca, morajo biti stroji načrtovani in 

izdelani tako, da je to tveganje preprečeno. 

 

4.1.2.8.5. Postaje 

 

Tveganje zaradi stika oseb s premikajočim se nosilcem ali drugimi gibajočimi se deli na 

postajah je treba preprečiti. 
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Kadar obstaja tveganje zaradi padca oseb v območje gibanja nosilca, kadar nosilca ni na 

postaji, je treba namestiti varovala, ki to tveganje preprečujejo. Takšna varovala se ne smejo 

odpirati v smeri območja gibanja. Opremljena morajo biti z zaporno napravo, ki jo krmili 

položaj nosilca in ki preprečuje: 

 

− nevarne premike nosilca, preden so varovala zaprta in zaklenjena, 

 

− nevarno odpiranje varovala, dokler se nosilec ni ustavil na ustrezni postaji.  

 

4.1.3. Ustrezanje namenu 

 

Kadar se dvižni stroji ali dvižni pripomočki dajejo na trg ali prvič dajejo v obratovanje, 

mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik z izvedbo ustreznih ukrepov ali 

naročanjem njihove izvedbe zagotoviti, da dvižni stroji in dvižni pripomočki − na ročni ali 

motorni pogon − ki so pripravljeni za uporabo, lahko varno opravljajo določene funkcije. 

 

Statični in dinamični preskusi iz oddelka 4.1.2.3 morajo biti opravljeni pri vseh dvižnih 

strojih, ki so pripravljeni za dajanje v obratovanje. 

 

Kadar stroj ne more biti sestavljen v prostorih proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 

zastopnika, morajo biti ustrezni ukrepi izvedeni na kraju uporabe. Sicer so lahko ukrepi 

izvedeni bodisi v prostorih proizvajalca ali pa na kraju uporabe. 
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4.2.  Zahteve za stroje, pri katerih vir energije ni ročna sila 

 

4.2.1.  Krmiljenje premikov 

 

Za krmiljenje premikov strojev ali njihove opreme se morajo uporabljati krmilne naprave, ki 

jih je treba med obratovanjem držati. Vendar se pri delnih ali popolnih premikih, pri katerih 

ni tveganja trkov bremena ali stroja, omenjene naprave lahko nadomestijo s krmilnimi 

napravami, ki dopuščajo samodejno ustavljanje na pred-nastavljenih položajih, ne da bi 

upravljavec držal krmilno napravo, ki jo je treba med obratovanjem držati. 

 

4.2.2. Nadzor obremenitve 

 

Stroji, pri katerih znaša največja obratovalna obremenitev vsaj 1000 kg ali pri katerih znaša 

moment prevračanja vsaj 40000 Nm, morajo biti opremljeni z napravami, ki opozarjajo 

voznika in preprečujejo nevarna premikanja v primeru: 

 

– preobremenitve, bodisi zaradi preseganja največje obratovalne obremenitve ali 

največjega obratovalnega momenta, ali 

 

– preseganja momenta prevračanja. 

 

4.2.3. Naprave, vodene z vrvmi 

 

Nosilne vrvi, vlečne vrvi ali nosilno-vlečne vrvi morajo biti držane s protiutežmi ali z 

napravo, ki omogoča stalen nadzor napetosti. 
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4.3. Informacije in oznake 

 

4.3.1. Verige, vrvi in oprtnice 

 

Vsak kos verige za dviganje, vrvi ali oprtnice, ki ni del sestava, mora biti označen z oznako 

ali, kjer to ni mogoče, s ploščico ali neodstranljivim obročkom, na katerem je zapisan naziv 

in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika ter identifikacijski sklic na 

ustrezno potrdilo. 

 

Zgoraj omenjeno potrdilo mora vsebovati najmanj naslednje informacije: 

 

(a) naziv in naslov proizvajalca in njegovega morebitnega pooblaščenega zastopnika, 

 

(b) opis verige ali vrvi, ki obsega: 

 

– njeno nazivno velikost, 

 

– njeno zgradbo, 

 

– material, iz katerega je izdelana in 

 

– katerokoli posebno metalurško obdelavo materiala, 
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(c) uporabljeno preskusno metodo, 

 

(d) največjo obremenitev, ki ji je lahko veriga ali vrv izpostavljena med obratovanjem. Na 

podlagi predvidene uporabe je lahko podan razpon vrednosti. 

 

4.3.2. Dvižni pripomočki 

 

Pri dvižnih pripomočkih morajo biti navedeni naslednji podatki:  

 

– identifikacija materiala, kadar je ta podatek potreben za varno uporabo, 

 

– največja obratovalna obremenitev. 

 

Pri dvižnih pripomočkih, na katerih je označevanje fizično neizvedljivo, morajo biti podatki 

iz prvega odstavka prikazani na ploščici ali drugem enakovrednem sredstvu in čvrsto 

pritrjeni na pripomoček. 

 

Podatki morajo biti čitljivi in nameščeni na mestu, kjer ne morejo izginiti zaradi obrabe ali 

ogrožati trdnosti pripomočka. 

 

4.3.3. Dvižni stroji 

 

Največja obratovalna obremenitev mora biti vidno označena na stroju. Ta oznaka mora biti 

čitljiva, neizbrisljiva in ne sme biti v kodirani obliki. 
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Kadar je največja obratovalna obremenitev odvisna od položaja stroja, mora biti vsako 

upravljalno mesto opremljeno s tablico bremen, ki prikazuje, po možnosti v obliki diagrama 

ali tabel, dovoljeno obratovalno obremenitev za vsak položaj.  

 

Stroji, ki so namenjeni samo za dviganje blaga in so opremljeni z nosilcem, ki omogoča 

dostop osebam, morajo biti opremljeni z jasnim in neizbrisljivim opozorilom, ki 

prepoveduje dviganje oseb. To opozorilo mora biti vidno na vsakem mestu, kamor je mogoč 

dostop. 

 

4.4. Navodila  

 

4.4.1. Dvižni pripomočki 

 

Vsak dvižni pripomoček ali vsako komercialno nedeljivo serijo dvižnih pripomočkov 

morajo spremljati navodila, v katerih so navedeni vsaj naslednji podatki:  

 

(a) predvidena uporaba, 

 

(b) omejitve pri uporabi (zlasti za dvižne pripomočke, kot so magnetne ali vakuumske 

plošče, ki niso popolnoma skladne z oddelkom 4.1.2.6.(e)). 

 

(c) navodila za sestavljanje, uporabo in vzdrževanje, 

 

(d) uporabljeni statični preskusni koeficient. 
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4.4.2. Dvižni stroji 

 

Dvižni stroji morajo biti opremljeni z navodili, ki vsebujejo informacije o: 

 

(a) tehničnih značilnostih stroja, zlasti: 

 

– največja obratovalna obremenitev in, kadar je primerno, kopija tablice bremen 

ali tabele bremen, opisane v drugem odstavku oddelka 4.3.3., 

 

– reakcijske sile na podporah ali pritrdilnih točkah in, kadar je ustrezno, 

značilnosti tirnic, 

 

– kadar je ustrezno, opredelitev in način namestitve balasta; 

 

(b) vsebini kontrolne knjige, če slednja ni dobavljena s strojem; 

 

(c) nasvetih za uporabo, zlasti za nadomestitev pomanjkanja neposrednega pregleda 

upravljavca nad bremenom; 

 

(d) kadar je ustrezno, poročilu o preskušanju s podrobnostmi o statičnih in dinamičnih 

preskusih, ki jih je opravil ali naročil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik; 

 

(e) potrebnih navodilih za izvajanje ukrepov iz oddelka 4.1.3 za stroje, ki niso bili 

sestavljeni v prostorih proizvajalca v obliki, v kateri se bodo uporabljali, preden bodo 

prvič dani v obratovanje. 
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5. DODATNE BISTVENE VARNOSTNE IN ZDRAVSTVENE ZAHTEVE PRI STROJIH, 

NAMENJENIH ZA DELO POD ZEMLJO 

 

Stroji, ki so namenjeni za delo pod zemljo, morajo izpolnjevati vse bistvene varnostne in 

zdravstvene zahteve, opisane v tem poglavju (glej splošna načela, točka 4). 

 

5.1. Tveganje zaradi pomanjkanja stabilnosti 

 

Stropne podpore s pogonom morajo biti načrtovane in izdelane tako, da vzdržujejo dano 

smer premikanja in ne spodrsavajo pred in med obremenitvijo ter po razbremenitvi. 

Opremljene morajo biti s pritrdilinimi točkami za zgornje plošče posameznih hidravličnih 

opornikov. 

 

5.2. Gibanje 

 

Stropna podpora s pogonom mora dopuščati neovirano gibanje oseb. 

 

5.3. Krmilne naprave 

 

Krmila za pospeševanje in zaviranje pri gibanju stroja, ki se premika po tirnicah, morajo biti 

ročna. Vendar se naprave za aktiviranje lahko upravljajo z nogo. 

 

Krmilne naprave stropne podpore s pogonom morajo biti načrtovane in nameščene tako, da 

so med premikanjem upravljavci zaščiteni z nameščeno podporo. Krmilne naprave morajo 

biti zaščitene pred nenamerno sprožitvijo. 
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5.4. Ustavitev 

 

Samognani stroji, ki se premikajo po tirih, namenjeni za delo pod zemljo, morajo biti 

opremljeni s takšno napravo za aktiviranje, delujočo na vezje za krmiljene premikanja stroja, 

ki ustavi stroj, če premikanje ni več pod voznikovim nadzorom. 

 

5.5. Požar 

 

Druga alinea oddelka 3.5.2 je obvezna za stroje, ki vsebujejo lahko vnetljive dele. 

 

Zavorni sistem strojev, namenjenih za uporabo pri delih pod zemljo, mora biti načrtovan in 

izdelan tako, da ne povzroča iskrenja ali požarov. 

 

Stroji z motorji z notranjim izgorevanjem, namenjeni za dela pod zemljo, smejo biti 

opremljeni samo z motorji, ki uporabljajo gorivo z nizkim uparjalnim tlakom in v njih ne 

prihaja do iskrenja električnega izvora. 

 

5.6.  Izpušne emisije 

 

Izpušne emisije iz motorjev z notranjim izgorevanjem ne smejo biti usmerjene navzgor. 
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6. DODATNE BISTVENE VARNOSTNE IN ZDRAVSTVENE ZAHTEVE PRI STROJIH, 

KI PREDSTAVLJAJO POSEBNE NEVARNOSTI ZARADI DVIGANJA OSEB 

 

Stroji, ki predstavljajo nevarnosti zaradi dviganja oseb, morajo izpolnjevati vse ustrezne 

bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, opisane v tem poglavju (glej splošna načela, 

točka 4). 

 

6.1. Splošno 

 

6.1.1 Mehanska trdnost 

 

Nosilec, vključno z morebitnimi zaklopnimi vrati, mora biti načrtovan in izdelan tako, da 

nudi prostornost in trdnost ustrezno največjemu dovoljenemu številu oseb in največji 

obratovalni obremenitvi. 

 

Obratovalni koeficienti za komponente, določeni v oddelkih 4.1.2.4 in 4.1.2.5, so nezadostni 

za stroje, namenjene dviganju oseb in morajo biti praviloma podvojeni. Stroji, ki so 

namenjeni dviganju oseb ali oseb in blaga, morajo biti opremljeni s sistemom za obešanje ali 

podporo nosilca, ki je načrtovan in izdelan tako, da zagotavlja zadostno celotno raven 

varnosti in preprečuje tveganje padca nosilca. 

 

Če so za obešanje nosilca uporabljene vrvi ali verige, sta praviloma potrebni vsaj dve 

neodvisni vrvi ali verigi, vsaka s svojo pritrdilno točko. 
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6.1.2. Nadzor obremenitve pri strojih, ki jih ne poganja človeška sila 

 

Zahteve iz oddelka 4.2.2 se uporabljajo ne glede na največjo obratovalno obremenitev in 

moment prevračanja, razen če lahko proizvajalec izkaže, da ni tveganja preobremenitve ali 

prevračanja. 

 

6.2.  Krmilne naprave 

 

Kadar varnostne zahteve ne narekujejo drugih rešitev, mora biti nosilec praviloma načrtovan 

in izdelan tako, da so osebam v njem na voljo sredstva za krmiljenje premikov navzgor in 

navzdol ter, če je primerno, drugih premikov nosilca.  

 

Med obratovanjem morajo te naprave razveljaviti delovanje vseh drugih naprav, ki krmilijo 

isti premik, z izjemo naprav za ustavitev v sili. 

 

Krmilne naprave za te premike morajo biti takšne, da jih je treba med obratovanjem držati, 

razen kadar je nosilec popolnoma zaprt. 

 

6.3. Tveganje za osebe v ali na nosilcu 

 

6.3.1. Tveganje zaradi premikov nosilca 

 

Stroji za dviganje oseb morajo biti načrtovani, izdelani ali opremljeni tako, da pospešek ali 

pojemek nosilca ne povzroča tveganja za osebe. 
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6.3.2. Tveganje padca oseb z nosilca 

 

Nosilec se ne sme nagibati toliko, da bi nastalo tveganje padca potnikov, tudi kadar se stroj 

in nosilec premikata. 

 

Kadar je nosilec načrtovan kot delovno mesto, je treba zagotoviti stabilnost in preprečiti 

nevarna premikanja. 

 

Če ukrepi iz oddelka 1.5.15 niso zadostni, morajo biti nosilci opremljeni z zadostnim 

številom primernih pritrdilnih točk za dovoljeno število oseb na nosilcu.Pritrdilne točke 

morajo biti dovolj trdne za uporabo osebne varovalne opreme za varovanje pred padcem z 

višine. 

 

Morebitna zaklopna vrata v tleh ali stropih ali stranska vrata morajo biti načrtovana in 

izdelana tako, da preprečujejo nenamerno odpiranje in se morajo odpirati v smeri, ki 

preprečuje vsako tveganje padca pri nepričakovanem odpiranju. 

 

6.3.3.  Tveganje zaradi padca predmetov na nosilec 

 

Kadar obstaja tveganje zaradi padca predmetov na nosilec in ogrožanja oseb, mora biti 

nosilec opremljen z zaščitno streho. 
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6.4. Stroji, ki delujejo med fiksnimi postajami 

 

6.4.1. Tveganje za osebe v ali na nosilcu 

 

Nosilec mora biti načrtovan in izdelan tako, da je preprečeno tveganje zaradi stika med 

osebami in/ali predmeti v ali na nosilcu s fiksnimi ali pomičnimi elementi. Kadar je to 

potrebno za izpolnitev te zahteve, mora biti nosilec popolnoma zaprt in opremljen z vrati z 

zaporno napravo, ki preprečuje nevarna premikanja nosilca, razen če so vrata zaprta. Če se 

nosilec ustavi med postajami, kjer obstaja tveganje padca z nosilca, morajo vrata ostati 

zaprta. 

 

Stroji morajo biti načrtovani, izdelani in kadar je potrebno, opremljeni z napravami za 

preprečevanje nenadzorovanega premikanja nosilca navzgor ali navzdol. Te naprave morajo 

biti sposobne ustaviti nosilec pri največji obratovalni obremenitvi in pri največji predvidljivi 

hitrosti. 

 

Zaviralni učinek ne sme povzročiti pojemka, škodljivega za potnike, ne glede na razmere 

obremenitve. 

 

6.4.2.  Krmilne naprave na postajah  

 

Krmilne naprave, razen naprav za uporabo v sili, na postajah ne smejo sprožiti premikanja 

nosilca, kadar: 

 

– so v uporabi krmilne naprave v nosilcu, 

 

– nosilec ni na eni izmed postaj. 
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6.4.3. Dostop do nosilca 

 

Varovala na postajah in na nosilcu morajo biti načrtovana in izdelana tako, da zagotavljajo 

varen prehod na nosilec in z njega ob upoštevanju predvidljivega obsega blaga in oseb, ki jih 

je treba dvigniti. 

 

6.5. Označevanje 

 

Nosilec mora biti opremljen z informacijami, potrebnimi za zagotavljanje varnosti, vključno 

z: 

 

– dovoljenim številom oseb na nosilcu, 

 

– največjo obratovalno obremenitvijo. 
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PRILOGA II 

 

IZJAVE 

 

 

1. VSEBINA  

 

A. ES-izjava o skladnosti stroja  

 

Ta izjava in njeni prevodi morajo biti sestavljeni pod enakimi pogoji kot navodila (glej 

Prilogo I, oddelek 1.7.4.1 (a) in (b)) in morajo biti natipkani ali napisani z roko z velikimi 

črkami. 

 

Ta izjava se nanaša izključno na stroje v stanju, v katerem so bili dani na trg, in izključuje 

komponente, ki jih je naknadno dodal, in/ali operacije, ki jih je naknadno opravil končni 

uporabnik. 

 

ES-izjava o skladnosti stroja mora vsebovati naslednje podatke: 

 

(1) naziv podjetja in popolni naslov proizvajalca in njegovega morebitnega pooblaščenega 

zastopnika, 

 

(2) ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije, ki mora biti 

ustanovljena v Skupnosti,  

 

(3) opis in istovetnost strojev, ki vsebuje splošno poimenovanje, namen, (funkcijo) model, 

tip, serijsko številko in trgovski naziv, 

 



5786/2/05 REV 2  md 2 
PRILOGA II DG C I   SL 

(4) izjavo, ki izrecno navaja, da stroj izpolnjuje vse zadevne določbe te direktive, in kadar 

je ustrezno, podobno izjavo o skladnosti z drugimi direktivami Skupnosti in/ali 

zadevnimi določbami, s katerimi je stroj skladen. Ta sklicevanja morajo biti 

sklicevanja iz besedil objavljenih v Uradnem listu Evropske unije. 

 

(5) kadar je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

opravil ES-pregled tipa iz Priloge IX in številko certifikata o ES-pregledu tipa, 

 

(6) kadar je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

potrdil sistem popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge X, 

 

(7) kadar je ustrezno, sklic na uporabljene harmonizirane standarde iz člena 7(2),  

 

(8) kadar je ustrezno, sklic na druge uporabljene tehnične standarde in zahteve, 

 

(9) kraj in datum izjave, 

 

(10) istovetnost in podpis osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje izjave v imenu 

proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. 

 

 



5786/2/05 REV 2  md 3 
PRILOGA II DG C I   SL 

B. IZJAVA O VGRADNJI DELNO DOKONČANIH STROJEV  

 

Ta izjava in njeni prevodi morajo biti sestavljeni pod enakimi pogoji kot navodila (glej 

Prilogo I, oddelka 1.7.4.1. (a) in (b)) in morajo biti natipkani ali napisani z roko z velikimi 

črkami. 

 

Izjava o vgradnji mora vsebovati naslednje podatke: 

 

1. naziv in popolni naslov proizvajalca delno dokončanih strojev in, kadar je ustrezno, 

njegovega morebitnega pooblaščenega zastopnika, 

 

2. ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje zadevne tehnične dokumentacije, ki 

mora biti ustanovljena v Skupnosti, 

 

3. opis in istovetnost delno dokončanih strojev, ki vsebuje splošno poimenovanje, 

funkcijo, model, tip, serijsko številko in trgovski naziv, 

 

4. izjavo o tem, katere bistvene zahteve te direktive so uporabljene in izpolnjene, in da je 

bila sestavljena zadevna tehnična dokumentacija v skladu z delom B Priloge VII in, 

kadar je ustrezno, izjavo o skladnosti delno dokončanih strojev z drugimi zadevnimi 

direktivami Skupnosti. Ta sklicevanja morajo biti sklicevanja iz besedil objavljenih v 

Uradnem listu Evropske unije, 
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5. zavezo o posredovanju ustreznih informacij o delno dokončanih strojih na utemeljeno 

zahtevo nacionalnih organov. To vključuje način posredovanja in se izvaja ne glede na 

pravice iz intelektualne lastnine proizvajalca delno dokončanih strojev, 

 

6. kadar je ustrezno, izjavo, da delno dokončan stroj ne sme biti dan v obratovanje, 

dokler ni dokončen stroj, v katerega bo vgrajen, razglašen za skladnega z določbami te 

direktive,  

 

7. kraj in datum izjave, 

 

8. istovetnost in podpis osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje izjave v imenu 

proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.  

 

 

2.  SKRBNIŠTVO 

 

Proizvajalec stroja ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvirno ES-izjavo o skladnosti vsaj 

deset let po datumu izdelave zadnjega stroja. 

 

Proizvajalec delno dokončanega stroja ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvirno izjavo 

o vgradnji vsaj deset let po datumu izdelave zadnjega delno dokončanega stroja. 
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PRILOGA III 

 

 

OZNAKA CE 

 

Oznaka skladnosti CE je sestavljena iz začetnic "CE" v naslednji obliki: 

 

 
 

Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, morajo biti upoštevana razmerja, prikazana na zgornji 

risbi. 

 

Različni komponenti oznake CE morata imeti praktično enako navpično dimenzijo, ki ne sme biti 

manjša kot 5 mm. Najmanjša dimenzija se lahko zmanjša pri majhnih strojih. 

 

Oznaka CE mora biti pritrjena v neposredni bližini naziva proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 

zastopnika z uporabo enake tehnike. 

 

Kadar je bil uporabljen postopek popolnega zagotavljanja kakovosti iz člena 12(3)(c) in 12(4)(b), 

mora oznaki CE slediti identifikacijska številka priglašenega organa.  

 
_    
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PRILOGA IV 

 

 

VRSTE STROJEV, PRI KATERIH  

MORA BITI UPORABLJEN EDEN IZMED  

POSTOPKOV IZ ČLENA 12(3) in (4) 

 

 

1. Krožne žage (z enim ali več rezili) za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi 

lastnostmi ali za obdelavo mesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi, naslednjih 

tipov: 

  

1.1. stroji za žaganje z nepomičnim(-i) rezilom(-i) med žaganjem, ki imajo nepomično mizo ali 

podstavek, z ročnim podajanjem obdelovanca ali s strojnim podajanjem, ki ga je mogoče 

odmontirati. 

 

1.2. stroji za žaganje z nepomičnim(-i) rezilom(-i) med žaganjem, ki imajo ročno vodenje 

gibanja mize ali vozička naprej in nazaj. 

 

1.3 stroji za žaganje z nepomičnim(-i) rezilom(-i) med žaganjem, ki imajo vgrajeno mehansko 

napravo za podajanje obdelovancev, z ročnim nameščanjem in/ali odstranjevanjem. 

 

1.4. stroji za žaganje s pomičnim(-i) rezilom(-i) med žaganjem, ki se mehansko premikajo ali 

imajo mehansko rezilo, z ročnim nameščanjem in/ali odstranjevanjem. 

 

2. Skobeljniki za površinsko poravnavo lesa, z ročnim podajanjem. 
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3. Debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo lesa, z vgrajeno mehansko podajalno 

napravo, z ročnim nameščanjem in/ali odstranjevanjem. 

 

4. Tračne žage z ročnim nameščanjem in/ali odstranjevanjem, za obdelavo lesa in materialov s 

podobnimi fizikalnimi lastnostmi ali za obdelavo mesa in materialov s podobnimi 

fizikalnimi lastnostmi, naslednjih tipov: 

 

4.1. stroji za žaganje z nepomičnim rezilom med žaganjem, katerih delovna miza ali podstavek 

za obdelovanec je nepomičen ali se giblje naprej in nazaj. 

 

4.2. stroji za žaganje z rezilom(-i), nameščenim na voziček, ki se giblje naprej in nazaj. 

 

5. Kombinirani stroji tipov, navedenih v točkah 1 do 4 in v točki 7 za obdelavo lesa in 

materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi. 

 

6. Stroji za izdelovanje čepov in utorov, z ročnim podajanjem, z več vpenjali za orodja, za 

obdelavo lesa. 

 

7. Navpični mizni frezalniki z ročnim podajanjem, za obdelavo lesa in materialov s podobnimi 

fizikalnimi lastnostmi. 

 

8. Prenosne verižne žage za obdelavo lesa. 
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9. Stiskalnice, vključno z utopnimi stiskalnicami, za hladno preoblikovanje kovin, z ročnim 

nameščanjem in/ali odstranjevanjem, katerih gibajoči se delovni deli imajo lahko hod, večji 

od 6 mm in hitrost, večjo od 30 mm/s. 

 

10. Stroji za brizgalno ulivanje ali oblikovno stiskanje plastike, z ročnim nameščanjem in 

odstranjevanjem. 

 

11. Stroji za brizgalno ulivanje ali oblikovno stiskanje gume, z ročnim nameščanjem in 

odstranjevanjem. 

 

12. Stroji za dela pod zemljo naslednjih tipov: 

 

12.1. lokomotive in vagoni z zavoro, 

 

12.2. stropne podpore s hidravličnim pogonom. 

 

13. Tovornjaki z ročnim natovarjanjem za zbiranje gospodinjskih odpadkov, z vgrajenim 

stiskalnim mehanizmom. 

 

14. Odstranljive naprave za mehanski prenos vključno z njihovimi varovali. 

 

15. Varovala za odstranljive naprave za mehanski prenos.  

 

16. Dvigala za servisiranje vozil. 
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17. Naprave za dviganje oseb ali oseb in blaga, pri katerih obstaja nevarnost padca z višine, 

večje od treh metrov.  

 

18. Prenosni pritrjevalni in drugi udarni stroji z naboji. 

 

19. Varovalne naprave, načrtovane za zaznavanje oseb. 

 

20. Pomična zaporna varovala s pogonom, načrtovana za uporabo kot varovala pri strojih iz točk 

9, 10 in 11.  

 

21. Logične enote za zagotavljanje varnostnih funkcij. 

 

22. Varovalne konstrukcije za primer prevrnitve (ROPS). 

 

23. Varovalne konstrukcije pred padajočimi predmeti (FOPS). 
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PRILOGA V 

 

 

OKVIRNI SEZNAM VARNOSTNIH KOMPONENT IZ ČLENA 2(C) 

 

1. Varovala za odstranljive naprave za mehanski prenos,  

 

2. varovalne naprave, načrtovane za zaznavanje oseb,  

 

3. pomična zaporna varovala s pogonom, načrtovana za uporabo kot varovala pri strojih iz točk 

9, 10 in 11 Priloge IV, 

 

4. logične enote za zagotovitev varnostne funkcije, 

 

5. ventili z dodatnimi sredstvi za ugotavljanje napak, namenjeni za krmiljenje nevarnih gibov pri 

strojih, 

 

6. sistemi za izločanje emisij pri strojih, 

 

7. varovala in varovalne naprave, načrtovane za varovanje izpostavljenih oseb pred gibljivi deli, 

ki so vključeni v delovanje stroja,  

 

8. nadzorne naprave natovarjanja in kontrolo gibanja pri dvižnih strojih, 
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9. sisteme za zadrževanje oseb na njihovih sedežih, 

 

10. naprave za ustavitev v sili, 

 

11. razelektritveni sistemi za preprečevanje kopičenja potencialno nevarnih elektrostatičnih 

nabojev, 

 

12. omejevalniki energije in blažilne naprave iz oddelkov 1.5.7, 3.4.7 in 4.1.2.6 Priloge I, 

 

13. sistemi in naprave za zmanjšanje emisij hrupa in tresljajev,  

 

14. varovalna konstrukcija za primer prevrnitve (varovalni lok) (ROPS), 

 

15. varovalna konstrukcija pred padajočimi predmeti (FOPS), 

 

16. dvoročna krmilna naprava, 

17. komponente strojev, načrtovanih za dviganje in/ali spuščanje oseb med različnimi etažami in 

vključene v naslednji seznam:  

 

(a) naprave za zaklepanje etažnih vrat,  

 

(b) naprave za preprečevanje padca ali nenadzorovanega premika navzgor nosilca bremena,  
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(c) naprave za omejevanje obratov motorja, 

 

(d) blažilniki za akumulacijo energije  

 
– nelinearni, ali 

 
– z dušenjem povratnega gibanja, 

 

(e) blažilniki za porabo energije, 

 

(f) varnostne naprave, nameščene v mehanizme hidravličnih tokokrogov, kadar se ti 

uporabljajo kot naprave za preprečevanje padcev, 

 

(g) električna varnostna naprava v obliki varnostnih stikal, ki vsebujejo elektronske 

komponente. 

 

 

 

¸    
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PRILOGA VI 

 

NAVODILA ZA MONTAŽO DELNO DOKONČANIH STROJEV 

 

Navodila za montažo delno dokončanih strojev morajo vsebovati opis pogojev, ki morajo biti 

izpolnjeni za pravilno vgradnjo v dokončane stroje, tako da nista ogrožena varnost in zdravje. 

 

Navodila za montažo morajo biti napisana v uradnem jeziku Skupnosti, ki je sprejemljiv za 

proizvajalca strojev, v katere bo delno dokončani stroj vgrajen, ali za njegovega pooblaščenega 

zastopnika. 
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PRILOGA VII 

 

A. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA STROJE 

 

Ta del opisuje postopek za sestavljanje tehnične dokumentacije. Tehnična dokumentacija mora 

izkazovati, da je stroj skladen z zahtevami direktive. Zajemati mora načrtovanje, izdelavo in 

obratovanje stroja, kolikor je potrebno za to oceno. Tehnična dokumentacija mora biti sestavljena v 

enem ali večih uradnih jezikih Skupnosti, z izjemo navodil za stroje, za katere se uporabljajo 

posebne določbe Priloge I, oddelka 1.7.4.1. 

 

1. Tehnična dokumentacija obsega naslednje: 

 

(a)  konstrukcijsko dokumentacijo, ki vsebuje: 

 

− splošen opis stroja; 

 

− celovito risbo stroja in risbe krmilnih vezij ter primerne opise in razlage, potrebne 

za razumevanje delovanja stroja; 

 

− popolne podrobne risbe s priloženimi vsemi izračuni, rezultati preskusov, potrdili 

itd., potrebnimi za preverjanje skladnosti stroja z bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami;  
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− dokumentacijo o oceni tveganja, ki izkazuje uporabljeni postopek, vključno s: 

 

− seznamom bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za 

zadevni stroj, 

 

− opisom varovalnih ukrepov, izvedenih za odpravo ugotovljenih nevarnosti 

ali zmanjšanje tveganja in, kadar je ustrezno, navedb preostalih tveganj, 

povezanih s strojem; 

 

− uporabljenih standardov in drugih tehničnih specifikacij z navedbo bistvenih 

zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki jih pokrivajo ti standardi; 

 

− vsa tehnična poročila, v katerih so navedeni izidi preskusov, ki jih je opravil 

proizvajalec ali organ, izbran s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 

zastopnika; 

 

− izvod navodil za stroj; 

 

− kadar je ustrezno, izjavo o vgradnji za vgrajene delno dokončane stroje in ustrezna 

navodila za sestavljanje takih strojev; 

 

− kadar je ustrezno, izvode ES-izjav o skladnosti strojev ali drugih proizvodov, 

vgrajenih vanj;  

 

− izvod ES-izjave o skladnosti; 
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b) pri serijski proizvodnji, interne ukrepe, ki se bodo izvajali za zagotavljanje, da bodo 

stroji ostali skladni z določbami te direktive. 

 

Proizvajalec mora izvajati potrebne raziskave in preskuse komponent, opreme ali dokončanih 

strojev, s katerimi ugotavlja, ali njihova zasnova in izdelava zagotavljata varno montažo in 

dajanje v uporabo. Ustrezna poročila in rezultati so vključeni v tehnično dokumentacijo. 

 

2. Tehnična dokumentacija iz točke 1 mora biti na voljo pristojnim organom držav članic vsaj 

deset let po datumu proizvodnje stroja ali zadnjega proizvedenega primerka pri serijski 

proizvodnji. 

 

Tehnične dokumentacije ni treba hraniti na ozemlju Skupnosti, niti ni nujno, da je trajno na 

voljo v materialni obliki. Vendar pa jo mora oseba, določena v ES-izjavi o skladnosti, biti 

sposobna sestaviti in dati na voljo v časovnem obdobju, sorazmernem z njeno zahtevnostjo. 

 

Ni treba, da tehnična dokumentacija vsebuje podrobne načrte ali druge natančne informacije, 

ki zadevajo podsklope, uporabljene pri proizvodnji stroja, razen če je njihovo poznavanje 

bistvenega pomena za ugotavljanje skladnosti z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi 

zahtevami. 

 

3. Če se tehnična dokumentacija na obrazloženo zahtevo pristojnih nacionalnih organov ne 

predloži, je to lahko zadostna podlaga za dvom o skladnosti zadevnega stroja z bistvenimi 

varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. 
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B. USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA DELNO DOKONČANE STROJE 

 

Ta del opisuje postopek za sestavljanje ustrezne tehnične dokumentacije. Dokumentacija mora 

izkazati, katere zahteve direktive so uporabljene in izpolnjene. Zajemati mora načrtovanje, izdelavo 

in obratovanje delno dokončanega stroja, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti z 

uporabljenimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. Dokumentacija mora biti 

sestavljena v enem ali večih uradnih jezikih Skupnosti. 

 

Obsegati mora naslednje: 

 

a) konstrukcijsko dokumentacijo, ki vsebuje: 

 

− celovito risbo delno dokončanega stroja in risbe krmilnih vezij, 

 

− popolne podrobne risbe s priloženimi izračuni, rezultati preskusov, potrdili itd., 

potrebnimi za preverjanje skladnosti delno dokončanega stroja z uporabljenimi 

bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, 

 

− dokumentacijo o oceni tveganja, ki izkazuje uporabljeni postopek, vključno s:  

 

− seznamom bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev, ki so bile uporabljene in 

izpolnjene; 
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− opisom varovalnih ukrepov, izvedenih za odpravo ugotovljenih nevarnosti ali 

zmanjšanje tveganja in, kadar je ustrezno, navedb preostalih tveganj; 

 

− uporabljene standarde in druge tehnične specifikacije z navedbo bistvenih varnostnih in 

zdravstvenih zahtev, ki jih pokrivajo ti standardi, 

 

− vsa tehnična poročila z izidi preskusov, ki jih je opravil proizvajalec ali organ, izbran s 

strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika, 

 

− izvod navodil za montažo delno dokončanega stroja; 

 

b) pri serijski proizvodnji, interne ukrepe, ki se bodo izvajali za zagotovitev, da bo delno 

dokončani stroj ostal skladen z uporabljenimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi 

zahtevami. 

 

Proizvajalec mora izvajati potrebne raziskave in preskuse komponent, opreme ali delno dokončanih 

strojev, s katerimi ugotavlja, ali po svoji zasnovi in izdelavi zagotavljajo varno montažo in uporabo. 

Ustrezna poročila in rezultati se vključijo v tehnično dokumentacijo. 
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Ustrezna tehnična dokumentacija mora biti na voljo vsaj deset let po datumu proizvodnje delno 

dokončanega stroja ali zadnjega proizvedenega primerka pri serijski proizvodnji in na zahtevo 

predložena pristojnim organom držav članic. Dokumentacije ni treba hraniti na ozemlju Skupnosti, 

niti ni nujno, da je trajno na voljo v materialni obliki. Oseba, določena v izjavi za vgradnjo, jo mora 

biti sposobna sestaviti in predložiti ustreznemu organu. 

 

Če se ustrezna tehnična dokumentacija na obrazloženo zahtevo pristojnih nacionalnih organov ne 

predloži, je to lahko zadostna podlaga za dvom o skladnosti delno dokončanega stroja z 

uporabljenimi in preskušenimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. 
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PRILOGA VIII 

 

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z NOTRANJIM  

PREVERJANJEM IZDELAVE STROJEV 

 

1. V tej prilogi je opisan postopek, po katerem proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki 

izvaja obveznosti, določene v točkah 2 in 3, zagotavlja in izjavlja, da zadevni stroji ustrezajo 

zahtevam te direktive.  

 

2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik sestavi tehnično dokumentacijo iz dela A 

Priloge VII za vsak reprezentativni tip zadevne serije. 

 

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da se v proizvodnem procesu zagotovi 

skladnost proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo iz dela A Priloge VII in z zahtevami 

te direktive. 
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PRILOGA IX 

 

 

ES-PREGLED TIPA  

 

ES-pregled tipa je postopek, v katerem priglašeni organ ugotovi in potrdi, da reprezentativni 

primerek stroja iz Priloge IV (v nadaljevanju: "tip") izpolnjuje določbe te direktive.  

 

1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik za vsak tip sestavi tehnično dokumentacijo iz 

dela A Priloge VII. 

 

2. Za vsak tip proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik odda vlogo za ES-pregled tipa 

poljubno izbranemu priglašenemu organu. 

 

Ta vloga vsebuje: 

 

− naziv in naslov proizvajalca in njegovega morebitnega pooblaščenega zastopnika,  

 

− pisno izjavo, da vloga ni bila oddana drugemu priglašenemu organu, 

 

− tehnično dokumentacijo. 

 

Poleg tega da vlagatelj priglašenemu organu na razpolago primerek tega tipa. Priglašeni organ 

lahko zahteva dodatne primerke, če to zahteva program preskušanja. 
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3. Priglašeni organ mora: 

 

3.1. pregledati tehnično dokumentacijo, preveriti, ali je bil tip proizveden v skladu z njo, in 

ugotoviti, kateri elementi so bili načrtovani skladno z ustreznimi določbami standardov iz 

člena 7(2) in kateri elementi niso bili načrtovani skladno z ustreznimi določbami teh 

standardov; 

 

3.2.  izvajati ali dati izvesti primerne preglede, meritve in preskuse, s katerimi ugotovi, ali 

uporabljene rešitve ustrezajo bistvenim varnostnim in zdravstvenim zahtevam te direktive, 

kadar niso bili uporabljeni standardi iz člena 7(2); 

 

3.3. kadar so bili uporabljeni harmonizirani standardi iz člena 7(2), izvede ali naroči izvedbo 

primernih pregledov, meritev in preskusov, s katerimi potrdi, da so bili ti standardi dejansko 

uporabljeni; 

  

3.4. z vlagateljem se dogovori za kraj izvedbe preskusa, ali je bil tip proizveden skladno s 

pregledanim tehnično dokumentacijo, ter potrebnih pregledov, meritev in preskusov. 

  

4. Če tip ustreza določbam te direktive, izda priglašeni organ vlagatelju certifikat o ES-pregledu 

tipa. Certifikat vsebuje naziv in naslov proizvajalca in njegovega pooblaščenega zastopnika, 

podatke, ki so potrebni za ugotavljanje istovetnosti odobrenega tipa, ugotovitve pregleda in 

morebitne pogoje, pod katerimi je bil izdan certifikat.  
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Proizvajalec in priglašeni organ morata hraniti izvod tega certifikata, tehnične dokumentacije 

in vseh ustreznih dokumentov 15 let po datumu izdaje certifikata. 

 

5. Če tip ne ustreza določbam te direktive, priglašeni organ vlagatelju zavrne izdajo certifikata o 

ES-pregledu tipa in navede podrobne vzroke za zavrnitev. O tem obvesti vlagatelja, druge 

priglašene organe in državo članico, ki ga je prijavila. Na voljo mora biti pritožbeni postopek. 

 

6. Vlagatelj mora obvestiti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo, povezano s 

certifikatom o ES-pregledu tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa. Priglašeni organ te 

spremembe pregleda in nato bodisi potrdi veljavnost obstoječega certifikata o ES-pregledu 

tipa, ali pa izda novega, če lahko spremembe vplivajo na skladnost z bistvenimi varnostnimi 

in zdravstvenimi zahtevami ali na predvidene delovne razmere za tip. 

 

7. Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo izvod 

certifikata o ES-pregledu tipa. Na utemeljeno zahtevo lahko Komisija in države članice 

pridobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je opravil priglašeni 

organ. 

 

8.  Dokumentacija in korespondenca, ki zadevajo postopke ES-pregleda tipa, morajo biti 

zapisani v uradnem jeziku(-ih) Skupnosti tiste države članice, kjer je ustanovljen priglašeni 

organ, ali katerem koli drugem jeziku Skupnosti, ki je sprejemljiv za priglašeni organ. 
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9. Veljavnost certifikata o ES-pregledu tipa 

 

9.1 Priglašeni organ je trajno odgovoren za zagotavljanje veljavnosti certifikata o ES-pregledu 

tipa. Proizvajalca mora obvestiti o vseh večjih spremembah, ki bi lahko vplivale na veljavnost 

certifikata. Priglašeni organ mora preklicati certifikate, ki niso več veljavni. 

 

9.2 Proizvajalec zadevnega stroja je trajno odgovoren za zagotavljanje skladnosti omenjenega 

stroja z ustreznim stanjem tehnike. 

 

9.3 Proizvajalec mora zahtevati od priglašenega organa pregled veljavnosti certifikata o ES-

pregledu tipa na vsakih pet let. 

 

Če priglašeni organ ob upoštevanju stanja tehnike ugotovi, da certifikat ostaja veljaven, ta 

certifikat obnovi za naslednjih pet let. 

 

Proizvajalec in priglašeni organ morata hraniti izvod tega certifikata, tehnične dokumentacije 

in vseh ustreznih dokumentov 15 let po datumu izdaje tega certifikata. 

 

9.4 Če veljavnost certifikata o ES-pregledu tipa ni podaljšana, mora proizvajalec prenehati dajati 

na trg zadevne stroje. 
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PRILOGA X 

 

 

POPOLNO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Ta priloga opisuje ugotavljanje skladnosti strojev iz Priloge IV, proizvedenih z uporabo sistema za 

popolno zagotavljanje kakovosti in opisuje postopek, po katerem priglašeni organ ocenjuje in 

odobri sistem kakovosti in spremlja njegovo uporabo. 

 

1. Proizvajalec mora pri načrtovanju, proizvodnji, končni kontroli in preskušanju izvajati 

odobren sistem kakovosti, kakor je opredeljen v točki 2, in biti pod nadzorom iz točke 3. 

 

2. Sistem kakovosti 

 

2.1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik vloži vlogo za presojo svojega sistema 

kakovosti poljubno izbranemu priglašenemu organu.  

 

Ta vloga mora vsebovati: 

 

– naziv in naslov proizvajalca in, kadar je potrebno, njegovega pooblaščenega zastopnika,  

 

–  kraje načrtovanja, proizvodnje, kontrole, preskušanja in skladiščenja strojev, 

 

– tehnično dokumentacijo, opisano v delu A Priloge VII, za po en primerek iz vsake vrste 

strojev iz Priloge IV, ki ga namerava proizvajati, 
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– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

 

– pisno izjavo, da vloga ni bila oddana drugemu priglašenemu organu.  

 

2.2. Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost strojev z določbami te direktive. Vsi elementi, 

zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, morajo biti sistematično in urejeno 

dokumentirani v obliki ukrepov, postopkov in pisnih navodil. Ta dokumentacija o sistemu 

kakovosti mora dopuščati enotno tolmačenje postopkovnih ukrepov in ukrepov 

zagotavljanja kakovosti, na primer programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisnikov.  

 

Vsebovati mora zlasti ustrezen opis:  

 

− ciljev kakovosti, organizacijske strukture ter odgovornosti in pooblastil vodstva v 

zvezi z načrtovanjem in kakovostjo strojev; 

 

− tehničnih zahtev za načrtovanje, vključno s standardi, ki se bodo uporabljali in, kadar 

se standardi iz člena 7(2) ne uporabljajo v celoti, sredstva, ki se bodo uporabljala za 

zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev te direktive; 

 

− pregleda načrtovanja in tehnik potrjevanja načrtovanja, postopkov in sistematičnih 

dejanj, ki se bodo uporabljali pri načrtovanju strojev, za katere velja ta direktiva; 
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− ustreznih proizvodnih tehnik, kontrole kakovosti in tehnik zagotavljanja kakovosti, 

postopkov in sistematičnih dejanj, ki se bodo uporabljali,  

 

− pregledov in preskusov, ki se bodo izvajali pred proizvodnjo, med njo in po njej ter 

pogostost njihovega izvajanja; 

 

− zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskušanju, podatki o 

kalibriranju in poročila o usposobljenosti udeleženega osebja; 

 

− sredstev za spremljanje doseganja zahtevanega načrtovanja in kakovosti strojev ter 

učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 

 

2.3. Priglašeni organ mora presojati sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 

2.2.  

 

Elementi sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznim harmoniziranim standardom, štejejo za 

skladne z ustreznimi zahtevami iz točke 2.2. 

 

Vsaj en član ekipe presojevalcev mora imeti izkušnje pri presoji tehnologije strojev. Postopek 

presoje vključuje pregled, ki se opravi v prostorih proizvajalca. 

 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora biti obveščen o sklepu. Obvestilo vsebuje 

ugotovitve pregleda in utemeljitev sklepa presoje. Na voljo mora biti pritožbeni postopek. 
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2.4. Proizvajalec mora izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti in 

zagotoviti, da ta sistem ostane primeren in učinkovit. 

 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora obvestiti   priglašeni organ, ki je odobril 

sistem kakovosti, o vseh načrtovanih spremembah sistema. 

 

Priglašeni organ mora ovrednotiti predlagane spremembe in se odločiti, ali bo spremenjeni 

sistem zagotavljanja kakovosti še naprej izpolnjeval zahteve iz točke 2.2, ali pa bo potrebna 

ponovna presoja. 

 

O svoji odločitvi mora obvestiti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in 

utemeljitev sklepa presoje. 

 

3. Nadzor v pristojnosti priglašenega organa 

 

3.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec pravilno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 

odobrenega sistema kakovosti. 

 

3.2. Zaradi razlogov nadzora mora proizvajalec omogočiti priglašenemu organu dostop do krajev 

načrtovanja, proizvodnje, pregleda, preskušanja in skladiščenja, in mu preskrbeti vse potrebne 

informacije, kot so: 

 

– dokumentacija, ki zadeva sistem kakovosti, 
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– zapisi o kakovosti, ki so bili pripravljeni v delu sistema kakovosti, zadevajočem 

načrtovanje, kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov itd. 

 

– zapisov o kakovosti, ki so bili pripravljeni v delu sistema kakovosti, ki zadeva 

proizvodnjo, kot so poročila o pregledu in podatki o preskušanju, podatki o kalibriranju, 

poročila o usposobljenosti udeleženega osebja itd. 

 

3.3. Priglašeni organ mora izvajati redne preglede, da bi se prepričal, ali proizvajalec vzdržuje in 

uporablja sistem kakovosti; proizvajalcu mora zagotoviti poročilo o pregledu. Pogostost 

rednih pregledov je takšna, da je popolna ponovna presoja opravljena na vsaka tri leta. 

 

3.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Potreba po teh dodatnih 

obiskih in njihovi pogostosti se določi na podlagi sistema za spremljanje obiskov, s katerim 

upravlja priglašeni organ. Pri sistemu za spremljanje obiskov se upoštevajo zlasti naslednji 

dejavniki: 

 

–   rezultati predhodnih nadzornih obiskov; 

 

–   potreba po spremljanju popravnih ukrepov; 

 

–   kadar je ustrezno, posebni pogoji, povezani z odobritvijo sistema; 

 

– pomembne spremembe organizacije proizvodnega procesa, ukrepov ali tehnik. 
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Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ, če je potrebno, izvede ali da izvesti preskuse, s 

katerimi preverja pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ preskrbi proizvajalcu 

poročilo o obisku in, če je bil opravljen preskus, poročilo o preskusu. 

 

4. Proizvajalec stroja ali njegov pooblaščeni zastopnik hrani za nacionalne organe vsaj deset let 

po datumu proizvodnje zadnjega stroja: 

 

–  dokumentacijo iz točke 2.1, 

 

–  sklepe in poročila priglašenega organa iz tretjega in četrtega pododstavka točke 2.4, ter 

točk 3.3 in 3.4. 

 

    

 



5786/2/05 REV 2  md 1 
PRILOGA XI  DG C I   SL 

PRILOGA XI 

 

 

MINIMALNA MERILA, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI DRŽAVE ČLANICE 

ZA PRIGLASITEV ORGANOV 

 

1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje preskusov za preverjanje, ne smejo 

biti projektant, proizvajalec, dobavitelj ali monter strojev, ki jih pregledujejo, niti 

pooblaščeni zastopnik katere koli izmed teh strank. V načrtovanje, izdelavo, trženje ali 

vzdrževanje teh strojev se ne smejo vključevati niti neposredno niti kot pooblaščeni 

zastopniki. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in 

organom. 

 

2. Organ in njegovo osebje izvajajo preskuse za preverjanje z najvišjo stopnjo poklicne 

neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter morajo biti prosti vseh pritiskov in motivov, 

zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali na rezultate pregleda, zlasti od 

oseb ali skupin, ki so zainteresirane za rezultate preverjanj. 

 

3. Za vsako vrsto strojev, za katero je priglašen, mora organ razpolagati z osebjem s tehničnim 

znanjem in zadostnimi ter primernimi izkušnjami za ugotavljanje skladnosti. Imeti mora 

potrebna sredstva za izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z izvajanjem 

pregledov na primeren način; imeti mora tudi dostop do opreme, potrebne za izredne 

preglede. 

 

4. Osebje, odgovorno za nadzor ima: 

 

− dobro tehnično in poklicno izobrazbo, 
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− zadovoljivo poznavanje zahtev za preskuse, ki jih izvajajo in ustrezne izkušnje pri 

takšnih preskusih, 

 

− sposobnost sestavljanja certifikatov, zapisov in poročil, ki so potrebni za overjanje 

izvedbe preskusov. 

 

5. Zagotovljena mora biti nepristranskost nadzornega osebja. Njihov zaslužek ne sme biti 

odvisen od števila opravljenih preskusov ali od rezultatov takšnih preskusov. 

 

6. Organ sklene zavarovanje odgovornosti, razen če njegovo odgovornost skladno z nacionalno 

zakonodajo prevzame država, ali pa je država članica neposredno odgovorna za preskuse. 

 

7. Osebje organa je zavezano k upoštevanju poslovne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, 

pridobljenimi pri izvajanju svojih nalog (razen nasproti pristojnim upravnim organom 

države, v kateri izvajajo dejavnost) na podlagi te direktive ali določb veljavne nacionalne 

zakonodaje.  

 

8. Priglašeni organi sodelujejo pri usklajevalnih dejavnostih. Neposredno sodelujejo ali so 

zastopani tudi pri evropski standardizaciji ali pa zagotavljajo, da poznajo ustrezne standarde. 

 

9. Države članice lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo pri prenehanju 

dejavnosti priglašenega organa dokumentacija njegovih strank poslana drugemu organu ali 

da bo na voljo državam članicam, ki so ga priglasile. 
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PRILOGA XII 

 
PRIMERJALNA TABELA 1 

 

Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Člen 1(1) Člen 1(1) 

Člen 1(2)(a) Člen 2(a) in (b) 

Člen 1(2)(b) Člen 2(c) 

Člen 1(3) Člen 1(2) 

Člen 1(4) Člen 3 

Člen 1(5) - 

Člen 2(1) Člen 4(1) 

Člen 2(2) Člen 15 

Člen 2(3) Člen 6(3) 

Člen 3 Člen 5(1)(a) 

Člen 4(1) Člen 6(1) 

Člen 4(2), prvi pododstavek  Člen 6(2) 

Člen 4(2), drugi pododstavek  - 

Člen 4(3) - 

Člen 5(1), prvi pododstavek Člen 7(1)  

Člen 5(1), drugi pododstavek  - 

                                                 
1 V tej tabeli so navedene povezave med deli Direktive 98/37/ES in deli te direktive, ki urejajo 
enako področje. Vendar to ne pomeni, da je vsebina povezanih delov nujno identična. 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Člen 5(2), prvi pododstavek  Člen 7(2) in (3) 

Člen 5(2), zadnji pododstavek  - 

Člen 5(3) Člen 7(4) 

Člen 6(1) Člen 10 

Člen 6(2) Člen 22 

Člen 7(1) Člen 11(1) in (2) 

Člen 7(2) Člen 11(3) in (4) 

Člen 7(3) Člen 11(4) 

Člen 7(4) Člen 11(5) 

Člen 8(1), prvi pododstavek  Člen 5(1)(e) in člen 12(1) 

Člen 8(1), drugi pododstavek  Člen 5(1)(f) 

Člen 8(2)(a) Člen 12(2) 

Člen 8(2)(b) Člen 12(4) 

Člen 8(2)(c) Člen 12(3) 

Člen 8(3) - 

Člen 8(4) - 

Člen 8(5) - 

Člen 8(6) Člen 5(4) 

Člen 8(7) - 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Člen 8(8) - 

Člen 9(1), prvi pododstavek  Člen 14(1) 

Člen 9(1), drugi pododstavek  Člen 14(4) 

Člen 9(2) Člen 14(3) in (5) 

Člen 9(3) Člen 14(8) 

Člen 10(1) do (3) Člen 16(1) do (3) 

Člen 10(4) Člen 17 

Člen 11 Člen 20 

Člen 12 Člen 21 

Člen 13(1) Člen 26(2) 

Člen 13(2) - 

Člen 14 - 

Člen 15 Člen 28 

Člen 16 Člen 29 

Priloga I - Uvodne pripombe 1 Priloga I - Splošna načela 2 

Priloga I - Uvodne pripombe 2 Priloga I - Splošna načela 3 

Priloga I - Uvodne pripombe 3 Priloga I - Splošna načela 4 

Priloga I, Del 1 Priloga I, Del 1 

Priloga I, Oddelek 1.1. Priloga I, Oddelek 1.1. 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Priloga I, Oddelek 1.1.1. Priloga I, Oddelek 1.1.1. 

Priloga I, Oddelek 1.1.2. Priloga I, Oddelek 1.1.2. 

Priloga I, Oddelek 1.1.2 (d) Priloga I, Oddelek 1.1.6. 

Priloga I, Oddelek 1.1.3. Priloga I, Oddelek 1.1.3. 

Priloga I, Oddelek 1.1.4. Priloga I, Oddelek 1.1.4. 

Priloga I, Oddelek 1.1.5. Priloga I, Oddelek 1.1.5. 

Priloga I, Oddelek 1.2. Priloga I, Oddelek 1.2. 

Priloga I, Oddelek 1.2.1. Priloga I, Oddelek 1.2.1. 

Priloga I, Oddelek 1.2.2. Priloga I, Oddelek 1.2.2. 

Priloga I, Oddelek 1.2.3. Priloga I, Oddelek 1.2.3. 

Priloga I, Oddelek 1.2.4. Priloga I, Oddelek 1.2.4. 

Priloga I, Oddelek 1.2.4., odstavek 1 do 3 Priloga I, Oddelek 1.2.4.1. 

Priloga I, Oddelek 1.2.4., odstavek 4 do 6 Priloga I, Oddelek 1.2.4.3. 

Priloga I, Oddelek 1.2.4., odstavek 7 Priloga I, Oddelek 1.2.4.4. 

Priloga I, Oddelek 1.2.5. Priloga I, Oddelek 1.2.5. 

Priloga I, Oddelek 1.2.6. Priloga I, Oddelek 1.2.6. 

Priloga I, Oddelek 1.2.7. Priloga I, Oddelek 1.2.1. 

Priloga I, Oddelek 1.2.8. Priloga I, Oddelek 1.1.6. 

Priloga I, Oddelek 1.3. Priloga I, Oddelek 1.3. 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Priloga I, Oddelek 1.3.1. Priloga I, Oddelek 1.3.1. 

Priloga I, Oddelek 1.3.2. Priloga I, Oddelek 1.3.2. 

Priloga I, Oddelek 1.3.3. Priloga I, Oddelek 1.3.3. 

Priloga I, Oddelek 1.3.4. Priloga I, Oddelek 1.3.4. 

Priloga I, Oddelek 1.3.5. Priloga I, Oddelek 1.3.5. 

Priloga I, Oddelek 1.3.6. Priloga I, Oddelek 1.3.6. 

Priloga I, Oddelek 1.3.7. Priloga I, Oddelek 1.3.7. 

Priloga I, Oddelek 1.3.8 Priloga I, Oddelek 1.3.8. 

Priloga I, Oddelek 1.3.8 A Priloga I, Oddelek 1.3.8.1. 

Priloga I, Oddelek 1.3.8 B Priloga I, Oddelek 1.3.8.2. 

Priloga I, Oddelek 1.4. Priloga I, Oddelek 1.4. 

Priloga I, Oddelek 1.4.1. Priloga I, Oddelek 1.4.1. 

Priloga I, Oddelek 1.4.2. Priloga I, Oddelek 1.4.2. 

Priloga I, Oddelek 1.4.2.1. Priloga I, Oddelek 1.4.2.1. 

Priloga I, Oddelek 1.4.2.2. Priloga I, Oddelek 1.4.2.2. 

Priloga I, Oddelek 1.4.2.3. Priloga I, Oddelek 1.4.2.3. 

Priloga I, Oddelek 1.4.3. Priloga I, Oddelek 1.4.3. 

Priloga I, Oddelek 1.5. Priloga I, Oddelek 1.5. 

Priloga I, Oddelek 1.5.1. Priloga I, Oddelek 1.5.1. 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Priloga I, Oddelek 1.5.2. Priloga I, Oddelek 1.5.2. 

Priloga I, Oddelek 1.5.3. Priloga I, Oddelek 1.5.3. 

Priloga I, Oddelek 1.5.4. Priloga I, Oddelek 1.5.4. 

Priloga I, Oddelek 1.5.5. Priloga I, Oddelek 1.5.5. 

Priloga I, Oddelek 1.5.6. Priloga I, Oddelek 1.5.6. 

Priloga I, Oddelek 1.5.7. Priloga I, Oddelek 1.5.7. 

Priloga I, Oddelek 1.5.8. Priloga I, Oddelek 1.5.8. 

Priloga I, Oddelek 1.5.9. Priloga I, Oddelek 1.5.9. 

Priloga I, Oddelek 1.5.10. Priloga I, Oddelek 1.5.10. 

Priloga I, Oddelek 1.5.11. Priloga I, Oddelek 1.5.11. 

Priloga I, Oddelek 1.5.12. Priloga I, Oddelek 1.5.12. 

Priloga I, Oddelek 1.5.13. Priloga I, Oddelek 1.5.13. 

Priloga I, Oddelek 1.5.14. Priloga I, Oddelek 1.5.14. 

Priloga I, Oddelek 1.5.15. Priloga I, Oddelek 1.5.15. 

Priloga I, Oddelek 1.6. Priloga I, Oddelek 1.6. 

Priloga I, Oddelek 1.6.1. Priloga I, Oddelek 1.6.1. 

Priloga I, Oddelek 1.6.2. Priloga I, Oddelek 1.6.2. 

Priloga I, Oddelek 1.6.3. Priloga I, Oddelek 1.6.3. 

Priloga I, Oddelek 1.6.4. Priloga I, Oddelek 1.6.4. 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Priloga I, Oddelek 1.6.5. Priloga I, Oddelek 1.6.5. 

Priloga I, Oddelek 1.7. Priloga I, Oddelek 1.7. 

Priloga I, Oddelek 1.7.0. Priloga I, Oddelek 1.7.1.1. 

Priloga I, Oddelek 1.7.1. Priloga I, Oddelek 1.7.1.2. 

Priloga I, Oddelek 1.7.2. Priloga I, Oddelek 1.7.2. 

Priloga I, Oddelek 1.7.3. Priloga I, Oddelek 1.7.3. 

Priloga I, Oddelek 1.7.4. Priloga I, Oddelek 1.7.4. 

Priloga I, Oddelek 1.7.4. (b) in (h) Priloga I, Oddelek 1.7.4.1. 

Priloga I, Oddelek 1.7.4. (a), (c) in (e) do (g) Priloga I, Oddelek 1.7.4.2. 

Priloga I, Oddelek 1.7.4. (d) Priloga I, Oddelek 1.7.4.3. 

Priloga I, Del 2 Priloga I, Del 2 

Priloga I, Oddelek 2.1. Priloga I, Oddelek 2.1. 

Priloga I, Oddelek 2.1., odstavek 1 Priloga I, Oddelek 2.1.1. 

Priloga I, Oddelek 2.1., odstavek 2 Priloga I, Oddelek 2.1.2. 

Priloga I, Oddelek 2.2. Priloga I, Oddelek 2.2. 

Priloga I, Oddelek 2.2., odstavek 1 Priloga I, Oddelek 2.2.1. 

Priloga I, Oddelek 2.2., odstavek 2 Priloga I, Oddelek 2.2.1.1. 

Priloga I, Oddelek 2.3. Priloga I, Oddelek 2.3. 

Priloga I, Del 3 Priloga I, Del 3 
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Direktiva 98/37/ES Ta direktiva 

Priloga I, Oddelek 3.1. Priloga I, Oddelek 3.1. 

Priloga I, Oddelek 3.1.1. Priloga I, Oddelek 3.1.1. 

Priloga I, Oddelek 3.1.2. Priloga I, Oddelek 1.1.4. 

Priloga I, Oddelek 3.1.3. Priloga I, Oddelek 1.1.5. 

Priloga I, Oddelek 3.2. Priloga I, Oddelek 3.2. 

Priloga I, Oddelek 3.2.1. Priloga I, Oddelek 1.1.7.in 3.2.1. 

Priloga I, Oddelek 3.2.2. Priloga I, Oddelek 1.1.8. in 3.2.2. 

Priloga I, Oddelek 3.2.3. Priloga I, Oddelek 3.2.3. 

Priloga I, Oddelek 3.3. Priloga I, Oddelek 3.3. 

Priloga I, Oddelek 3.3.1. Priloga I, Oddelek 3.3.1. 

Priloga I, Oddelek 3.3.2. Priloga I, Oddelek 3.3.2. 

Priloga I, Oddelek 3.3.3. Priloga I, Oddelek 3.3.3. 

Priloga I, Oddelek 3.3.4. Priloga I, Oddelek 3.3.4. 

Priloga I, Oddelek 3.3.5. Priloga I, Oddelek 3.3.5. 

Priloga I, Oddelek 3.4. Priloga I, Oddelek 3.4. 

Priloga I, Oddelek 3.4.1., odstavek 1 Priloga I, Oddelek 1.3.9. 

Priloga I, Oddelek 3.4.1., odstavek 2 Priloga I, Oddelek 3.4.1. 

Priloga I, Oddelek 3.4.2. Priloga I, Oddelek 1.3.2. 

Priloga I, Oddelek 3.4.3. Priloga I, Oddelek 3.4.3. 
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Priloga I, Oddelek 3.4.4. Priloga I, Oddelek 3.4.4. 

Priloga I, Oddelek 3.4.5. Priloga I, Oddelek 3.4.5. 

Priloga I, Oddelek 3.4.6. Priloga I, Oddelek 3.4.6. 

Priloga I, Oddelek 3.4.7. Priloga I, Oddelek 3.4.7. 

Priloga I, Oddelek 3.4.8. Priloga I, Oddelek 3.4.2. 

Priloga I, Oddelek 3.5. Priloga I, Oddelek 3.5. 

Priloga I, Oddelek 3.5.1. Priloga I, Oddelek 3.5.1. 

Priloga I, Oddelek 3.5.2. Priloga I, Oddelek 3.5.2. 

Priloga I, Oddelek 3.5.3. Priloga I, Oddelek 3.5.3. 

Priloga I, Oddelek 3.6. Priloga I, Oddelek 3.6. 

Priloga I, Oddelek 3.6.1. Priloga I, Oddelek 3.6.1. 

Priloga I, Oddelek 3.6.2. Priloga I, Oddelek 3.6.2. 

Priloga I, Oddelek 3.6.3. Priloga I, Oddelek 3.6.3. 

Priloga I, Oddelek 3.6.3 (a) Priloga I, Oddelek 3.6.3.1. 

Priloga I, Oddelek 3.6.3 (b) Priloga I, Oddelek 3.6.3.2. 

Priloga I, Del 4 Priloga I, Del 4 

Priloga I, Oddelek 4.1. Priloga I, Oddelek 4.1. 

Priloga I, Oddelek 4.1.1. Priloga I, Oddelek 4.1.1. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2. Priloga I, Oddelek 4.1.2. 
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Priloga I, Oddelek 4.1.2.1. Priloga I, Oddelek 4.1.2.1. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.2. Priloga I, Oddelek 4.1.2.2. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.3. Priloga I, Oddelek 4.1.2.3. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.4. Priloga I, Oddelek 4.1.2.4. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.5. Priloga I, Oddelek 4.1.2.5. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.6. Priloga I, Oddelek 4.1.2.6. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.7. Priloga I, Oddelek 4.1.2.7. 

Priloga I, Oddelek 4.1.2.8. Priloga I, Oddelek 1.5.16. 

Priloga I, Oddelek 4.2. Priloga I, Oddelek 4.2. 

Priloga I, Oddelek 4.2.1. - 

Priloga I, Oddelek 4.2.1.1. Priloga I, Oddelek 1.1.7. 

Priloga I, Oddelek 4.2.1.2. Priloga I, Oddelek 1.1.8. 

Priloga I, Oddelek 4.2.1.3. Priloga I, Oddelek 4.2.1. 

Priloga I, Oddelek 4.2.1.4. Priloga I, Oddelek 4.2.2. 

Priloga I, Oddelek 4.2.2. Priloga I, Oddelek 4.2.3. 

Priloga I, Oddelek 4.2.3. Priloga I, Oddelek 4.1.2.7. in 4.1.2.8.2. 

Priloga I, Oddelek 4.2.4. Priloga I, Oddelek 4.1.3. 

Priloga I, Oddelek 4.3. Priloga I, Oddelek 4.3. 

Priloga I, Oddelek 4.3.1. Priloga I, Oddelek 4.3.1. 
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Priloga I, Oddelek 4.3.2. Priloga I, Oddelek 4.3.2. 

Priloga I, Oddelek 4.3.3. Priloga I, Oddelek 4.3.3. 

Priloga I, Oddelek 4.4. Priloga I, Oddelek 4.4. 

Priloga I, Oddelek 4.4.1. Priloga I, Oddelek 4.4.1. 

Priloga I, Oddelek 4.4.2. Priloga I, Oddelek 4.4.2. 

Priloga I, Del 5 Priloga I, Del 5 

Priloga I, Oddelek 5.1. Priloga I, Oddelek 5.1. 

Priloga I, Oddelek 5.2. Priloga I, Oddelek 5.2. 

Priloga I, Oddelek 5.3. - 

Priloga I, Oddelek 5.4. Priloga I, Oddelek 5.3. 

Priloga I, Oddelek 5.5. Priloga I, Oddelek 5.4. 

Priloga I, Oddelek 5.6. Priloga I, Oddelek 5.5. 

Priloga I, Oddelek 5.7. Priloga I, Oddelek 5.6. 

Priloga I, Del 6 Priloga I, Del 6 

Priloga I, Oddelek 6.1. Priloga I, Oddelek 6.1. 

Priloga I, Oddelek 6.1.1. Priloga I, Oddelek 4.1.1. (g) 

Priloga I, Oddelek 6.1.2. Priloga I, Oddelek 6.1.1. 

Priloga I, Oddelek 6.1.3. Priloga I, Oddelek 6.1.2. 

Priloga I, Oddelek 6.2. Priloga I, Oddelek 6.2. 
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Priloga I, Oddelek 6.2.1. Priloga I, Oddelek 6.2. 

Priloga I, Oddelek 6.2.2. Priloga I, Oddelek 6.2. 

Priloga I, Oddelek 6.2.3. Priloga I, Oddelek 6.3.1. 

Priloga I, Oddelek 6.3. Priloga I, Oddelek 6.3.2. 

Priloga I, Oddelek 6.3.1. Priloga I, Oddelek 6.3.2., odstavek 3 

Priloga I, Oddelek 6.3.2. Priloga I, Oddelek 6.3.2., odstavek 4 

Priloga I, Oddelek 6.3.3. Priloga I, Oddelek 6.3.2., odstavek 1 

Priloga I, Oddelek 6.4.1. Priloga I, Oddelek 4.1.2.1., 4.1.2.3. in 6.1.1. 

Priloga I, Oddelek 6.4.2. Priloga I, Oddelek 6.3.1. 

Priloga I, Oddelek 6.5. Priloga I, Oddelek 6.5. 

Priloga II, Del A in B Priloga II, Del A 

Priloga II, Del C - 

Priloga III Priloga III 

Priloga IV.A.1 (1.1. do 1.4) Priloga IV.1 (1.1. do 1.4) 

Priloga IV.A.2 Priloga IV.2 

Priloga IV.A.3 Priloga IV.3 

Priloga IV.A.4 Priloga IV.4 (4.1 in 4.2) 

Priloga IV.A.5 Priloga IV.5 
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Priloga IV.A.6 Priloga IV.6 

Priloga IV.A.7 Priloga IV.7 

Priloga IV.A.8 Priloga IV.8 

Priloga IV.A.9 Priloga IV.9 

Priloga IV.A.10 Priloga IV.10 

Priloga IV.A.11 Priloga IV.11 

Priloga IV.A.12 (prva in druga alinea) Priloga IV.12 (12.1 in 12.2) 

Priloga IV.A.12 (tretja alinea) - 

Priloga IV.A.13 Priloga IV.13 

Priloga IV.A.14, prvi del Priloga IV.15 

Priloga IV.A.14, drugi del Priloga IV.14 

Priloga IV.A.15 Priloga IV.16 

Priloga IV.A.16 Priloga IV.17 

Priloga IV.A.17 - 

Priloga IV.B.1 Priloga IV.19 

Priloga IV.B.2 Priloga IV.21 

Priloga IV.B.3 Priloga IV.20 

Priloga IV.B.4 Priloga IV.22 

Priloga IV.B.5 Priloga IV.23 
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Priloga V, Oddelek 1 - 

Priloga V, Oddelek 2 - 

Priloga V, Oddelek 3, prvi pododstavek, 
črka (a) 

Priloga VII, Del A, Oddelek 1, prvi 
pododstavek, črka (a) 

Priloga V, Oddelek 3, prvi pododstavek, 
črka (b) 

Priloga VII, Del A, Oddelek 1, prvi 
pododstavek, črka (b) 

Priloga V, Oddelek 3, drugi pododstavek Priloga VII, Del A, Oddelek 1, drugi 
pododstavek 

Priloga V, Oddelek 3, tretji pododstavek Priloga VII, Del A, Oddelek 3 

Priloga V, Oddelek 4 (a) Priloga VII, Del A, Oddelek 2, drugi in tretji 
pododstavek 

Priloga V, Oddelek 4 (b) Priloga VII, Del A, Oddelek 2, prvi 
pododstavek 

Priloga V, Oddelek 4(c) Priloga VII, Del A, Uvod 

Priloga VI, Oddelek 1 Priloga IX, Uvod 

Priloga VI, Oddelek 2 Priloga IX, Oddelek 1 in 2 

Priloga VI, Oddelek 3 Priloga IX, Oddelek 3 

Priloga VI, Oddelek 4, prvi pododstavek Priloga IX, Oddelek 4, prvi pododstavek 

Priloga VI, Oddelek 4, drugi pododstavek Priloga IX, Oddelek 7 

Priloga VI, Oddelek 5 Priloga IX, Oddelek 6 

Priloga VI, Oddelek 6, prvi stavek Priloga IX, Oddelek 5 
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Priloga VI, Oddelek 6, drugi in tretji stavek Člen 14(6) 

Priloga VI, Oddelek 7 Priloga IX, Oddelek 8 

Priloga VII, Oddelek 1 Priloga XI, Oddelek 1 

Priloga VII, Oddelek 2 Priloga XI, Oddelek 2 

Priloga VII, Oddelek 3 Priloga XI, Oddelek 3 

Priloga VII, Oddelek 4 Priloga XI, Oddelek 4 

Priloga VII, Oddelek 5 Priloga XI, Oddelek 5 

Priloga VII, Oddelek 6 Priloga XI, Oddelek 6 

Priloga VII, Oddelek 7 Priloga XI, Oddelek 7 

Priloga VIII - 

Priloga IX - 
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I. Uvod 

 

1. Komisija je 26. januarja 2001 predstavila predlog1 direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES, v skladu s členom 95 Pogodbe ES. 

 

2. Evropski socialno-ekonomski odbor je dal mnenje2 12. septembra 2001. 
 

3. Evropski parlament je sprejel mnenje na prvi obravnavi 4. julija 2002.3 

 

4. Svet je sprejel skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES dne 18. julija 2005. 

 

 

II. Nameni 

 

Namen tega osnutka direktive, ki spreminja Direktivo 95/16/ES, je posodobitev tehničnih 

predpisov in predvsem razširitev področja uporabe Direktive na udarne stroje in gradbiščna 

dvigala. 

 

 

III. Analiza skupnega stališča iz dok. 5786/05 

 

1. Uvod 

 

Svet je predlog temeljito preoblikoval, delno tudi zato, da se zagotovi dosledna uporaba 

strokovnih izrazov v celotnem besedilu. 

                                                 
1 UL C 154, 29.5.2001, str. 164. 
2 Mnenje ESO 1112/2001, UL C 311, 7.11.2001, str. 1. 
3 Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Dolga razprava (več kot triletna) v okviru pripravljalnih teles Sveta je omogočila 

vključitev vseh predvidljivih elementov, ki naj bi preprečili, da bi to zakonodajno 

besedilo prehitro zastarelo. 

 

2. Novi elementi v Skupnem stališču v primerjavi s predlogom Komisije 

 

Svet je v Skupnem stališču: 

 

- spremenil področje uporabe Direktive (člen 1) s tem, ko je izrecno dodal različne 

točke; nekatere od njih so bile prej omenjene samo v prilogah; 

- dodal nekatere vrste izdelkov, ki so izključeni iz področja uporabe, npr. različna 

prevozna sredstva, da bi se izognili prekrivanju z drugimi direktivami, in stroje, 

namenjene predvsem za raziskave ali uporabo v laboratorijih (člen 1); 

- pripravil okvirni seznam varnostnih komponent iz člena 2(c), ki se lahko spremeni 

po postopku odbora (člen 22) z ustanovitvijo novega odbora za stroje; 

- temeljito preoblikoval prilogo k varnostnim in znanstvenim zahtevam; 

- vključil tabelo za primerjavo med Direktivo 98/37/ES in to direktivo, zaradi lažje 

uporabe tudi v primerih, ko vsebina primerljivih delov ni popolnoma enaka; 

- v celotnem besedilu vnesel številne spremembe strokovnih izrazov. 

 

Spremembe, ki jih je Svet v celoti vključil v besedilo 

 

Sprememba 16 o sklicevanju na Direktivo 16/92/ES; 

Sprememba 18 o omejevanju prostega pretoka blaga; 

Sprememba 42 o dodanem prevozu v fazah odpravljanja tveganja: 

Sprememba 74 o vključevanju naziva podjetja in popolni naslov proizvajalca samo v 

primerih, kadar je to potrebno. 



 

 
5786/2/05 REV 2 ADD 1  mb 4 
 DG C I   SL 

 

Spremembe, ki jih je Svet vključil delno ali jih je preoblikoval 

 

Sprememba 15 o opredelitvah: Svet je vključil opredelitve delno dokončanih strojev in 

varnostne komponente ter druge opredelitve, ki jih vključuje ta sprememba; 

sprememba 23 o postopku ugotavljanja skladnosti; 

sprememba 27 o oznaki CE; 

sprememba 31 o obveznem spoštovanju poklicne zaupnosti s strani nacionalnih 

uradnikov in uradnikov Komisije; 

sprememba 49 o nepomičnih varovalih, ki je bila preoblikovana; 

sprememba 56 o označevanju, ki je bila vključena delno; 

sprememba 57 o uporabi jezikov in navodilih; 

sprememba 66, ki določa način pritrditve informacij na dvižne pripomočke; 

sprememba 57 samo v delu, ki določa, da je treba pri sklicevanju na uporabljene 

direktive jasno navesti sklicevanja na Uradni list. 

 

Spremembe, ki jih Svet ni vključil, ker so bile nesprejemljive za Komisijo 

 

Sprememba 1 o izboljšanju okoljske zmogljivosti strojev; 

sprememba 4 o neuporabi določb Direktive v nekaterih okoliščinah; 

sprememba 5 o opremi, ki se uporablja na sejmiščih in v zabaviščnih parkih; 

spremembi 6 in 11 o oznaki CE; 

spremembi 7 in 8 o prostovoljnem certificiranju in sistemih označevanja; 

spremembe 9, 20 in 32 o komitologiji; 

sprememba 10 o visokonapetostnih napravah; 

sprememba 12 o izboljšanju varnosti pri starih strojih; 

sprememba 13 o kodifikaciji prihodnjih pravnih aktov; 

sprememba 19 o usklajenih standardih za stroje; 
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spremembe 24, 26 in 30 o analizi tveganja in postopku ugotavljanja skladnosti; 

sprememba 25 o delno dokončanih strojih; 

spremembi 28 in 29 o tržnem nadzoru; 

spremembi 33 in 37 o opredelitvi "dvigala"; 

sprememba 34 o oceni Komisije glede različnih zahtev v okviru "novega pristopa"; 

sprememba 35 o začetku veljavnosti prihodnje direktive; 

sprememba 39 o zamenjavi izraza "Skupnost" z izrazom "Evropska unija" v celotnem 

besedilu; 

sprememba 40 o sklicevanju na "ekonomsko sorazmernost"; 

sprememba 44 o obveznostih proizvajalca med uporabo/prevozom strojev; 

sprememba 36 o krmilnih sistemih; 

sprememba 48 o stabilnosti strojev; 

sprememba 50 o sedežih na/v strojih; 

sprememba 55 o gibanju izpostavljenih oseb; 

sprememba 58 o vsebini navodil za uporabo; 

sprememba 60 o vibracijah; 

sprememba 38 o opredelitvi "dvižnega pripomočka"; 

sprememba 65 o načrtovanju dvižnih pripomočkov; 

sprememba 67 o načrtovanju funkcij; 

sprememba 70 o ročnem upravljanju; 

spremembi 71 in 73 o gradbiščnih dvigalih; 

sprememba 77 o dostopnosti tehnične dokumentacije; 

spremembi 78 in 79 o serijski proizvodnji enakih strojev; 

sprememba 82 o osebah, odgovornih za izvajanje obveznosti iz člena 12 predloga 

(ugotavljanje skladnosti); 

sprememba 83 o vzpostavitvi zbirke podatkov za stroje, ki prispevajo k bolj zdravemu 

in varnemu delovnemu okolju. 
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Spremembe, ki jih je Svet zavrnil 

 

Spremembi 2 in 3 o izključitvi industrijskih in medicinskih naprav; 

spremembi 17 in 82 o postopku ugotavljanja skladnosti; 

sprememba 22 o analizi tveganja; 

sprememba 31 o poslovni skrivnosti; 

spremembi 45 in 36 o nevarnostih; 

sprememba 47 o uporabnosti zahtev za ukrepe na področju strojev; 

sprememba 59 o postopkih meritev; 

spremembi 61 in 38 o opredelitvah v zvezi z dvižnimi pripomočki; 

sprememba 62 o statičnih in dinamičnih preizkusih; 

sprememba 63 o krmilnih napravah, ki jih je treba med obratovanjem držati; 

sprememba 64 o obremenjenosti strojev; 

sprememba 69 o označevanju; 

sprememba 72 o območju gibanja industrijskih dvigal; 

sprememba 76 o tehniki pritrjevanja oznake CE; 

sprememba 80 o obveznem usklajevanju. 

 

 

IV. Sklep 

 

Svet je besedilo spremenil v tolikšni meri, da neposredna primerjava s prvotnim predlogom ni 

primerna. 

To preoblikovanje besedila je bilo nujno potrebno, da se: 

- zagotovi dosledna uporaba strokovnih izrazov v celotnem osnutku in s tem poenostavi 

uporaba direktive; 

- ugodi zahtevam zainteresiranih strani v industriji, ki bodo direktivo uporabljale; 

- omogoči enostaven prehod z direktive, ki je v uporabi zdaj, na novo direktivo. 

To tudi pojasnjuje, zakaj niso bile upoštevane vse spremembe, ki jih je predlagal Parlament; 

po prvem preoblikovanju mnoge med njimi niso bile več primerne. 
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DODATEK K OPOMBI K ZADEVAM POD TOČKO I/A 
od: generalnega sekretariata Sveta 
za: COREPR/SVET 
Št. predl. Kom.: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - COM(2000) 899 konč. 
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in o spremembah 

Direktive št. 95/16/ES [prva obravnava] 
– Sprejetje (ZA + I) 
a) skupnega stališča 
b) utemeljitev Sveta 
= Izjave 

 
 

1. Izjava Sveta in Komisije v zvezi s členom 1(2)(e): 

 

"Svet in Komisija izjavljata, da je treba vse vidike, povezane z zdravjem in varnostjo kmetijskih in 

gozdarskih traktorjev,  združiti v novi usklajeni direktivi; Direktiva 2003/37/ES o homologaciji  

kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter 

njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot mora biti spremenjena tako, da 

upošteva vsa morebitna tveganja, ki jih obravnava direktiva o strojih. 

Takšna sprememba Direktive 2003/37/ES bi morala vključevati naslednjo spremembo direktive o 

strojih: črtanje izraza "za tveganja" v prvi alinei člena 1(2)(e)." 
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2. Izjava Komisije v zvezi s členom 7 

 

"Komisija izjavlja, da si bo v največji možni meri prizadevala zaključiti mandate za standardizacijo 

iz člena 2(1), da bodo informacije o vseh standardih, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske 

unije, dostopne morebitnim uporabnikom zadevnih standardov; v teh informacijah bo označena 

povezava med njihovimi klavzulami in bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. O 

okviru pregleda 'novega pristopa' bo razjasnjeno, kako se bodo te zahteve po usklajenih 

informacijah izvajale na vodoravni ravni za vse direktive 'novega pristopa'." 

 

3. Izjava Komisije v zvezi s členom 16 (3) 

 

"Komisija bo brez poseganja v zakonodajo Skupnosti v okviru pregleda 'novega pristopa' razjasnila 

pogoje za državno, evropsko ali zasebno uporabo drugih oznak glede na oznako 'CE' ." 

 

 

 

________________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 31.8.2005 
KOM(2005) 403 končno 

2001/0004 COD 

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o  
 

skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o strojih 
in spremembah Direktive 95/16/ES 
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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o  
 

skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o strojih 
in spremembah Direktive 95/16/ES 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga Svetu in Evropskemu parlamentu 
[COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] v skladu s členom 95 Pogodbe 

26. januar 2001

Datum mnenja Ekonomsko-socialnega odbora  12. september 2001

Datum mnenja Evropskega parlamenta – prva obravnava 4. julij 2002

Datum predložitve spremenjenega predloga [COM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)] 

11. februar 2003

Datum sprejetja skupnega stališča Sveta 18. julij 2005

2. NAMEN PREDLOGA KOMISIJE 

Cilj prvotnega predloga je bil zagotoviti prosti pretok izdelkov s področja uporabe 
direktive ob zagotavljanju visoke ravni zaščite zdravja, varnosti in varstva 
potrošnika. Izdelki s področja uporabe direktive so predvsem stroji in izdelki, ki se 
uporabljajo v povezavi s stroji.  

Namen prvotnega predloga je bil zagotoviti boljšo opredelitev raznih pojmov v 
skladu z ugotovitvami poročila Molitor iz leta 1994, razjasniti nekatere vidike in 
zagotoviti enotno uporabo direktive. V ta namen so izboljšane razlage postopkov za 
ugotavljanja skladnosti in postopkov tržnega nadzora, da ne bi prihajalo do različnih 
interpretacij teh postopkov. 

Prvotni predlog za revizijo Direktive o strojih je bil pripravljen na podlagi predlogov, 
ki jih je pripravila visoko usposobljena skupina neodvisnih strokovnjakov iz 
različnih področij. Upoštevane so bile tudi izkušnje, pridobljene ob uporabi 
spremenjene Direktive 89/392/EGS1 v praksi. 

                                                 
1 Direktiva Sveta 89/392/EGS z dne 14. junija 1989 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s 

stroji, UL L 183 , 29.6.1989, str. 9. Ta direktiva je bila kodificirana z Direktivo 98/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s stroji, UL L 
331, 23.7.1998, str.1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/79/ES (UL L 331, 7.12.1998, 
str. 1).  
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Glavni elementi prvotnega predloga so: 

• Boljša opredelitev področja uporabe direktive, jasnejša razmejitev nasproti 
ostalim direktivam, še zlasti Direktivi o nizki napetosti2 in Direktivi o dvigalih3 ter 
jasnejši opis pojma „delno dokončani stroji“; 

• Poostritev določb, ki se nanašajo na tržni nadzor in obveščanje organov za 
ugotavljanje skladnosti; 

• Vzpostavitev postopka za popolno zagotavljanje kakovosti za nekatere kategorije 
strojev. 

Komisija je v svoj spremenjeni predlog vključila številne pobude Evropskega 
parlamenta z namenom nadaljnjega izboljšanja Direktive. 

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1. Splošne pripombe na skupno stališče 

Svet je soglasno sprejel skupno stališče. 

Skupno stališče uvaja številne spremembe v spremenjeni predlog Komisije, ki znatno 
izboljšujejo besedilo in hkrati ohranjajo začetni namen jasnejše in enostavnejše 
uporabe njegovih določb. 

Skupno stališče navaja glavne spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament v 
prvi obravnavi, kar vključuje na eni strani proizvajalčevo certificiranje strojev z 
večjim dejavnikom tveganja, izdelanih ob popolnem upoštevanju usklajenih 
standardov, ki ga proizvajalec opravi z izjavo o skladnosti, s čimer se nadomesti 
postopek certificiranja, ki ga opravlja tretja oseba, ter na drugi strani poostritev 
zahtev za priglašene organe. 

Veliko sprememb, ki jih vsebuje skupno stališče, se nanaša na izboljšanje besedila ali 
pa predstavlja redakcijske izboljšave, ki ne spreminjajo osnovnega pomena in ne 
vplivajo na izvajanje Direktive. 

Še zlasti besedilo Priloge 1 o osnovnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah je 
spremenjeno tako, da se kar najbolje ujema z obstoječo direktivo. Nadalje so 
osnovne zdravstvene in varnostne zahteve iz poglavij 7 in 8 Priloge I spremenjenega 
predloga vključene v poglavji 4 in 6, ki se nanašata na dvigovanje in dvigovanje 
oseb. 

                                                 
2 Direktiva Sveta 73/23/EGS z dne 19. februarja 1973 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede 

električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih mej, UL L 77, 26.3.1973, str. 29. 
Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.2003, str. 1). 

3 Direktiva 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje 
držav članic glede dvigovali UL. L 213, 7.9.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo 
(ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1). 
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3.2. Spremembe Evropskega parlamenta, ki so v celoti, delno ali načelno vključene v 
spremenjeni predlog ter v celoti, delno ali načelno vključene v skupno stališče. 

V skupno stališče so vključene naslednje spremembe, ki so v nekaterih primerih 
dopolnjene: 

14 o področju uporabe in izključitvah (delno), 15 o opredelitvah (delno), 16 o 
sklicevanju na Direktivo 92/59/EGS (v celoti), 17 in 82 o obveznostih pri dajanju na 
trg in v obratovanje (delno), 18 o prostem pretoku (v celoti), 22 o ugotavljanju 
skladnosti (načelno, vendar vključena v Prilogo I, Splošna načela), 23 o ugotavljanju 
skladnosti (v celoti), 27 o oznaki CE (delno), 30 o priglašenih organih (načelno), 36 
in 45 o varnosti in zanesljivosti krmilnih sistemov (delno), 41 o opredelitvah v 
Prilogi I (delno), 42 o načelih vključevanja varnosti (v celoti), 49 o nepomičnih 
varovalih (delno), 51 o električnem napajanju (načelno), 56 o označevanju strojev 
(delno), 74 o izjavi o skladnosti (načelno), 75 o izjavi o skladnosti (delno), 80 o 
minimalnih merilih za priglasitev organov (delno). 

3.3. Spremembe Evropskega parlamenta, ki so v celoti, delno ali načelno vključene v 
spremenjeni predlog in niso vključene v skupno stališče 

V spremenjeni predlog so vključene naslednje spremembe, ki pa niso vključene v 
skupno stališče: 

2 o uvodni izjavi, ki pojasnjuje izključitev industrijskih lokacij, 3 o uvodni izjavi, ki 
pojasnjuje izključitev medicinskih pripomočkov, 47 o stabilnosti, 59 o navodilih za 
prenosne ročne in/ali ročno vodene stroje, 62 o testiranju dvižnih strojev, 63 o 
nadzoru premika dvižnih strojev, 64 o nadzoru natovarjanja pri dvižnih strojih, 66 o 
označevanju verig in vrvi, 69 o označevanju strojev za dvigovanje oseb, 72 o 
varovalnih napravah za gradbiščna dvigala in 76 o oznaki CE. 

3.4. Spremembe Evropskega parlamenta, ki niso vključene v spremenjeni predlog 
niti v skupno stališče 

Naslednje spremembe niso vključene niti v spremenjeni predlog niti v skupno 
stališče: 

1 o uvodni izjavi v zvezi z okolju prijaznim delovanjem, 4 o uvodni izjavi v zvezi s 
preprečevanjem tveganja za izpostavljene osebe, 5 o uvodni izjavi v zvezi z opremo, 
ki se uporablja na sejmiščih in v zabaviščnih parkih, 6, 7, 8 in 11 o uvodnih izjavah v 
zvezi z oznako CE ter prostovoljnim certificiranjem in označevanjem, 9, 20 in 32 o 
uvodnih izjavah v zvezi s komitologijo, 10 o uvodni izjavi v zvezi z 
visokonapetostnimi napravami 12 o uvodni izjavi v zvezi s starimi stroji, 13 o uvodni 
izjavi v zvezi s kodifikacijo prihodnjih pravnih aktov, 19 o usklajenih standardih, 24 
o ugotavljanju skladnosti, 25 o delno dokončanih strojih, 26 o priglašenih organih, 28 
in 29 o tržnem nadzoru, 31 o zaupnosti, 33 in 37 o Direktivi o dvigalih, 34 o presoji 
novega pristopa, 35 o začetku veljavnosti Direktive, 40 o uvodnih pripombah v 
Prilogi I, 44 o uporabi in prevozu strojev, 50 o sedežih v strojih, 55 o nemotenem 
gibanju izpostavljenih oseb, 58 o navodilih, 60 o zahtevah o tresljajih, 65 o dviganju, 
67 o kontroli dviganja ali premikanja oseb, 70 o dvižnih strojih za osebe z omejeno 
mobilnostjo, 71 in 73 o gradbiščnih dvigalih, 77 o tehnični dokumentaciji, 78 o 
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Prilogi IX, 79 o Prilogi X, 83 o uvodni izjavi v zvezi z vzpostavitvijo zbirke 
podatkov. 

3.5. Spremembe Evropskega parlamenta, ki niso vključene v spremenjeni predlog, 
vendar so vključene v skupno stališče 

Naslednje dopolnitve niso vključene v spremenjeni predlog, vendar so vključene v 
skupno stališče: 

48 o zahtevanih značilnostih varoval in zaščitnih naprav in delno sprememba 57 o 
navodilih, ki odpravlja zahtevo, da mora biti „vsebina navodil omejena na zadevni 
stroj“. 

3.6. Druge dopolnitve, ki jih je Svet vključil v skupno stališče 

Dopolnitve uvodnih izjav 

Uvodna izjava 1 v spremenjenem predlogu je delno dopolnjena zaradi večje jasnosti. 

Uvodna izjava 4 v spremenjenem predlogu se črta, ker zaradi dopolnitev besedila 
skupnega stališča ni več veljavna. 

Uvodni izjavi 6 in 7 v spremenjenem predlogu nista vključeni v skupno stališče. 

Uvodna izjava 8 v spremenjenem predlogu je razdeljena na novi uvodni izjavi 5 in 6 
v skupnem stališču. Nova uvodna izjava 6 je spremenjena zaradi večje jasnosti.  

Uvodna izjava 9 v spremenjenem predlogu se šteje za odvečno in se črta. 

Nova uvodna izjava 7, ki pojasnjuje povezavo z Direktivo Sveta 89/655/EGS, je 
vključena v skupno stališče. 

Nova uvodna izjava 11, ki se nanaša na člen 9, je dodana v skupno stališče. 

Uvodna izjava 13 v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču delno dopolnjena. 

Uvodna izjava 14 v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču delno dopolnjena. 

Uvodna izjava 19 je delno dopolnjena zaradi sprememb člena 16 v skupnem stališču. 

Uvodna izjava 24 v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču dopolnjena in 
preštevilčena v uvodno izjavo 28. 

Uvodna izjava 27 v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču dopolnjena v 
skladu z medinstitucionalno dogovorjenim standardnim besedilom in preštevilčena v 
uvodno izjavo 26. 

Nova uvodna izjava 27, ki spodbuja države članice, naj sestavijo in javno objavijo 
tabelo, ki ponazarjajo povezavo med to Direktivo in ukrepi za njen prenos, je dodana 
skupnemu stališču. 



 

SL 6   SL 

Dopolnitve členov 

Člen 1(1) v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču dopolnjen zaradi 
nedvoumne navedbe vseh vrst izdelkov, ki jih zajema Direktiva. 

Člen 1(2) v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču dopolnjen zaradi 
razjasnitve področja uporabe Direktive: 

– črtajo se nepotrebne izključitve vrst izdelkov, kot so običajne „sestavni deli“ v 
(a), „industrijske lokacije, ki se obravnavajo kot celota“ v (m) in „medicinski 
pripomočki“ v (n), saj ne ustrezajo vrstam iz člena 1(1); 

– v (d), izključeno je vse orožje, saj varnostna merila Direktive ne ustrezajo 
tovrstnim izdelke; 

– v (e), je dodana navedba, da so kmetijski in gozdarski traktorji izključeni iz 
področja uporabe za tveganja, ki jih ureja Direktiva 2003/37/ES4, da bi bilo 
mogoče izboljšati varnost tovrstnih strojev in preučiti možnost novih 
zakonodajnih aktov; 

– izključeni so (h) „stroji, ki so posebej načrtovani in izdelani v raziskovalne 
namene za začasno uporabo“, za katere ni smiselno uporabljati Direktivo; 

– v (1) (spremenjeni predlog) se črtajo „motorji vseh vrst“, ker so vključeni v 
kategorijo „delno dokončani stroji“.. 

Člen 2 v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču spremenjen zaradi večje 
pravne jasnosti, berljivosti in večje skladnosti z načeli novega pristopa: 

– uvodni stavek je spremenjen zaradi večje jasnosti, tako da v Direktivi „stroji“ 
označuje izdelke, navedene v členu od 1(1)(a) do (f); 

– opredelitvi (a) in (b) „strojev“ v spremenjenem predlogu sta redakcijsko 
izboljšani in združeni v opredelitvi (a) v skupnem stališču; 

– opredelitev (d) „varnostne komponente“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko 
izboljšana in preštevilčena v (c) v skupnem stališču. Poleg tega je seznam 
varnostnih komponent prenesen v novo Prilogo V in je naveden v skupnem 
stališču; 

– nova opredelitev (e) za „verige, vrvi in oprtnice“ je dodana skupnemu stališču; 

– opredelitev (f) „odstranljiva naprava za mehanski prenos“ v spremenjenem 
predlogu je redakcijsko izboljšana; 

                                                 
4 Direktiva 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih 

in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, 
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot. UL L 171, 9.7.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila 
spremenjena z direktivo Sveta 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35). 
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– opredelitev (g) „varovalo za odstranljive naprave za mehanski prenos“ v 
spremenjenem predlogu nepotrebna in se zato črta iz skupnega stališča, saj je 
samo ena od vrst varnostnih komponent; 

– opredelitev (h) „prenosne pritrjevalne in druge udarne naprave“ v spremenjenem 
predlogu se šteje za nepotrebno in se zato črta iz skupnega stališča, saj je samo 
ena od vrst strojev; 

– opredelitev (i) „delno dokončani stroji“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko 
izboljšana zaradi večje skladnosti s pojmom „stroji“ ter preštevilčena v (g) v 
skupnem stališču; 

– opredelitev (j) „dajanje na trg“ v spremenjenem predlogu je spremenjena tako, da 
bolje odraža tržno realnost za izdelke, ki jih zajema Direktiva o strojih, ter 
preštevilčena v (h) v skupnem stališču; 

– opredelitev (k) „proizvajalec“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšana 
in preštevilčena v (i) v skupnem stališču; 

– opredelitev (m) „dajanje v obratovanje“ v spremenjenem predlogu je dopolnjena, 
saj se šteje za nepotrebno, ter preštevilčena v (k) v skupnem stališču; 

– opredelitev (n) „usklajeni standardi“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko 
izboljšana in preštevilčena v (l) v skupnem stališču. 

Člen 3 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 4 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 5 v spremenjenem predlogu je bil redakcijsko izboljšan. 

Člen 6 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 8 v spremenjenem predlogu je spremenjen z upoštevanjem sprememb seznama 
varnostnih komponent v 8(1)(a), prenosom ukrepov iz 8(1)(b) iz regulativnega 
postopka v svetovalni postopek iz 8(2) in s črtanjem ukrepov iz 8(1)(c) in 8(1)(d), ki 
so po spremembah Priloge I postali nepotrebni. Zaradi zgoraj navedenih sprememb 
je odstavek (1)(e) v členu 8 spremenjenega predloga preštevilčen v 1(b). 

Člen 9 v spremenjenem predlogu je dopolnjen zaradi večje jasnosti postopka. 
Skupno stališče postavlja pogoj za sprejetje posebnih ukrepov, da mora Komisija v 
skladu s postopkom za izpodbijanje usklajenega standarda iz člena 10 meniti, da 
usklajeni standard ne izpolnjuje v celoti ustreznih osnovnih zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, ali v skladu s postopkom iz člena 11 Komisija meniti, da je 
zaščitna klavzula za izdelek utemeljena. 

Člen 11 v spremenjenem predlogu je dopolnjen tako, da so lahko zainteresirane 
strani bolje obveščane o sklepu Komisije o upravičenosti ukrepov držav članic. 

Člen 12 v spremenjenem predlogu je dopolnjen zaradi večje berljivosti in praktične 
izvedljivosti direktive: 
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– odstavek (1) spremenjenega predloga je redakcijsko spremenjen z upoštevanjem 
sprememb postopkov; 

– postopek v odstavku (2) spremenjenega predloga je črtan, ker se šteje za preveč 
birokratskega; 

– odstavek (3) v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan in preštevilčen v 
(2) v skupnem stališču; 

– odstavek (4) v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan, druga možnost 
(b) „postopek za prilagoditev usklajenih standardov iz Priloge IX“ je črtana, ker 
ne prinaša dodane vrednosti, odstavek je preštevilčen v (3) v skupnem stališču; 

– odstavek (5) v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan in preštevilčen v 
(4) v skupnem stališču. 

Člen 13 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan, skupnemu stališču so 
dodane zahteve, ki zagotavljajo boljšo sledljivost in pravno varnost.  

Člen 14 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 15 v spremenjenem predlogu je dopolnjen s črtanjem drugega odstavka. 

Člen 16 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan zaradi poenostavitve 
njegove uporabe. 

Člen 17 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 18 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

V členu 19 je skupnemu stališču dodan drugi odstavek, ki poudarja pomen 
usklajenega tržnega nadzora. 

Člen 22 v spremenjenem predlogu je spremenjen v skladu z medinstitucionalno 
dogovorjeno standardno določbo. 

Člen 24 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan in spremenjen zaradi 
nedvoumnih razmejitve nasproti drugim direktivam ter usklajene terminologije v 
Direktivi o strojih in Direktivi o dvigalih. 

Člen 25 v spremenjenem predlogu je redakcijsko izboljšan. 

Člen 26 v spremenjenem predlogu je spremenjen v skladu z medinstitucionalno 
dogovorjeno standardno opredelitvijo. 

Novi člen 27 je dodan skupnemu stališču zaradi lažje postopne odprave nacionalnih 
določb o prenosnih pritrjevalnih in drugih udarnih strojih. 
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Spremembe Prilog 

V Prilogi I spremenjenega predloga, so „predhodne ugotovitve“ preimenovane v 
„splošna načela“ ter redakcijsko izboljšane v skupnem stališču. Poleg tega je v 
odstavku 1 skupnega stališča naveden ponavljajoči postopek ocene tveganja in 
zmanjšanja tveganja.  

V Prilogi I, 1.1.1 spremenjenega predloga so dopolnjene opredelitve zaradi 
uskladitve z že obstoječimi termini, ki se uporabljajo v standardizaciji, opredelitvi 
„predvidena uporaba“ in „razumno predvidljiva napačna uporaba“ pa sta dodani v 
skupno stališču zaradi večje jasnosti. 

Priloga I, 1.1.2 – „Načela vključevanja varnosti“ v spremenjenem predlogu je v 
skupnem stališču redakcijsko izboljšana. 

Priloga I, 1.1.3 – „Ergonomija“ v spremenjenem predlogu je spremenjena in 
preštevilčena v 1.1.6 v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.1.5 – „Osvetlitev“ v spremenjenem predlogu je delno spremenjena in 
preštevilčena v 1.1.4 v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.1.6 – „Načrtovanje strojev, ki olajšuje njihovo upravljanje“ v 
spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena in preštevilčena v 1.1.5 v 
skupnem stališču. 

V Prilogi I, 1.2.1 – „Varnost in zanesljivost krmilnih sistemov“ spremenjenega 
predloga je pojem bolje orisan v skupnem stališču ob upoštevanju izkušenj pri 
izvajanju Direktive. 

Priloga I, 1.2.2 – „Ročno upravljanje“ v spremenjenem predlogu je preimenovan v 
prvotni naziv „Krmilne naprave“ in spremenjen v skupnem stališču ob upoštevanju 
praktičnih izkušenj pri izvajanju Direktive. 

Priloga I, 1.2.3 – „Zagon“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
spremenjena ob upoštevanju industrijske prakse. 

Priloga I, 1.2.4 – „Ustavitev“ v spremenjenem predlogu je spremenjena in 1.2.4.2 – 
„Obratovalna ustavitev“ je dodana v skupno stališču zaradi omogočanja varne 
uporabe v industriji. 

Priloga I, 1.2.5 – „Stikalo za izbiro načina krmiljenja ali obratovanja“ v 
spremenjenem predlogu je preimenovana v „Izbira načina krmiljenja ali obratovanja“ 
in delno spremenjena v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.2.6 – „Izpad oskrbe z energijo“ v spremenjenem predlogu je bolj 
natančno določena v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.2.7 – „Odpoved krmilnega tokokroga“ je črtana iz spremenjenega 
predloga, ker je tveganje ustrezno zajeto v novi 1.2.1 – „Varnost in zanesljivost 
krmilnih sistemov“ v skupnem stališču. 
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Priloga I, 1.2.8 – „Programska oprema“ je črtana iz spremenjenega predloga, ker je 
tveganje ustrezno zajeto v novi 1.7.1.1 – „Informacije in informacijske naprave“ v 
skupnem stališču. 

Priloga I, 1.3 – „Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi“ v spremenjenem predlogu je 
v skupnem stališču redakcijsko dopolnjena zaradi večje jasnosti. 

Priloga I, 1.4 – „Zahtevane značilnosti varoval in zaščitnih naprav“ v spremenjenem 
predlogu je v skupnem stališču redakcijsko dopolnjena zaradi večje jasnosti. 

Priloga I, 1.5 – „Zahtevane značilnosti delovnih in/ali vozniških položajev“ v 
spremenjenem predlogu je dopolnjena in obrazložena, ker bodo nekateri deli 
predvidoma zajeti v novi 1.2. – „Krmilni sistemi“ v skupnem stališču. Nastalo 
besedilo je preneseno v 1.1.7 – „Delovni položaji“ in 1.1.8 – „Sedeži“ v skupnem 
stališču. 

Priloga I, 1.6 – „Tveganja zaradi drugih nevarnostih“ v spremenjenem predlogu je 
redakcijsko izboljšana in v skupnem stališču preštevilčena v 1.5. Nadalje so 1.6.9 – 
„Hrup“, 1.6.10 – „Tresljaji“ 1.6.11 – „Sevanje“, 1.6.14 – „Emisije nevarnih snovi“ in 
1.6.16 – „Nevarnost zdrsa, spotika ali padca“ v spremenjenem predlogu v skupnem 
stališču delno spremenjene zaradi njihove poenostavitve in večje učinkovitosti. 

Priloga I, 1.7 – „Vzdrževanje“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena 
in preštevilčena v 1.6 v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.8 – „Obveščanje, opozarjanja in sistemi opozarjanja“ in 1.9 – 
„Označevanje strojev“ v spremenjenem predlogu je zaradi poenostavitve in 
razjasnitve spremenjena in združena v novo 1.7 – „Obveščanje“ v skupnem stališču. 

Priloga I, 1.10 – „Navodila“ v spremenjenem predlogu je bistveno izboljšana in 
razumljivejša, upoštevane so praktične izkušnje pri izvajanju Direktive in vključena 
je v 1.7 kot 1.7.4 – „Navodila“ v skupnem stališču. 

Priloga I, 2.1 – „Stroji za predelavo živil, stroji v kozmetični ali farmacevtski 
industriji“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču delno spremenjena na 
podlagi praktičnih izkušenj pri izvajanju Direktive. 

Priloga I, 2.2 – „Prenosni ročni in/ali ročno vodeni stroji“ v spremenjenem predlogu 
je spremenjena v skupnem stališču. 

Priloga I, 2.3 – „Prenosne pritrjevalne naprave“ v spremenjenem predlogu je v 
skupnem stališču spremenjena in preštevilčena v 2.2.2 – „Prenosni pritrjevalni in 
drugi udarni stroji“. 

Priloga I, 2.4 – „Stroji za obdelavo lesa in podobnih materialov“ v spremenjenem 
predlogu je v skupnem stališču redakcijsko spremenjena in preštevilčena v 2.3 – 
„Stroji za obdelovanje lesa in materiala s podobnimi fizikalnimi lastnostmi“.  

Priloga I, 3.1 – „Splošno“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
redakcijsko spremenjena. 
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Priloga I, 3.1.2 – „Osvetlitev“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
črtana, ker je tveganje ustrezno zajeto v splošni zahtevi 1.1.4 – „Osvetlitev“. 

Priloga I, 3.2 – „Delovna mesta“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
delno spremenjena.  

Priloga I, 3.3 – „Krmilniki“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
redakcijsko spremenjena.  

Priloga I, 3.4 – „Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi“ v spremenjenem predlogu je 
v skupnem stališču dopolnjena ob upoštevanju izkušenj pri izvajanju Direktive zaradi 
poenostavitve in možnosti inovacij. 

Priloga I, 3.5 – „Zaščita pred drugimi nevarnostmi“ v spremenjenem predlogu je v 
skupnem stališču redakcijsko spremenjena. 

Priloga I, 3.6 – „Označevanje“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
dopolnjena.  

V Prilogi I, 4.1 – „Splošno“ v spremenjenem predlogu vsebuje v skupnem stališču 
številne redakcijske spremembe. Nadalje je Priloga I, 4.1.1 – „Opredelitve“ v 
spremenjenem predlogu spremenjena v skupnem stališču zaradi uskladitve z 
uveljavljenimi termini v standardi. Opredelitve „Dvižni pripomoček“, „Samostojni 
dvižni pripomoček“ in „Nazivna obremenitev“ v spremenjenem predlogu se štejejo 
za nepotrebne in se črtajo, opredelitev „Nosilec“ je v 4.1.1 – „Opredelitve“ so v 
skupnem stališču prenesene iz 6.1.1 – „Opredelitve“ v spremenjenem predlogu. 

Priloga I, 4.1.2.1 – „Tveganje zaradi pomanjkanja stabilnosti“ je dodana skupnemu 
stališču, saj je primerna za uporabo v Direktivi 98/37/ES. 

4.1.2.8 – „Stroji, ki delujejo med fiksnimi postajami“ je dodana skupnemu stališču, s 
čimer so zagotovljene uporabne splošne zahteve za tovrstne dvižne stroje. 

Priloga I, 4.1.3 – „Ustrezanje namenu“ je dodana skupnemu stališču, saj so ustrezne 
zahteve v Direktivi 98/37/ES koristne. 

Priloga I, 4.2.4 – „Tveganje za izpostavljene osebe“ v spremenjenem predlogu se črta 
iz skupnega stališča, ker je zajeta v 4.1.2.8 – „Stroji, ki delujejo med fiksnimi 
postajami“. 

Priloga I, 4.3 – „Označevanje“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena 
v skupnem stališču zaradi uskladitve terminologije s trenutno veljavnimi standardi. 

Priloga I, 4.4 – „Navodila“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena v 
skupnem stališču zaradi uskladitve terminologije s trenutno veljavnimi standardi. 

Priloga I, 5 – „Dopolnilne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za stroje za delo 
pod zemljo“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena v skupnem 
stališču in 5.3 – „Osvetlitev“ v spremenjenem predlogu je črtana, ker je tveganje 
ustrezno zajeto v splošni zahtevi 1.1.4 – „Osvetlitev“ v skupnem stališču. 
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Priloga I, 6.1 – „Splošno“ v spremenjenem predlogu je dopolnjena v skupnem 
stališču z vključitvijo splošnih zahtev iz poglavja 8 spremenjenega predloga in 6.1.1 
– „Opredelitve“ so v skupnem stališču prenesene iz 6.1.1 – „Opredelitve“ v 
spremenjenem predlogu. 

Priloga I, 6.2 – „Ročno upravljanje“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču 
delno spremenjena. 

Priloga I, 6.3 – „Tveganje za osebe v nosilcu“ v spremenjenem predlogu je v 
skupnem stališču spremenjena in 6.3.3 - „Tveganje zaradi padca predmetov na 
nosilec“ je v skupnem stališču prenesena iz 8.1 – „Kabina“ spremenjenega predloga. 

Priloga I, 6.4 – „Stroji, ki delujejo med fiksnimi postajami“ v spremenjenem 
predlogu je dodana skupnemu stališču, z njo so uvedene posplošene zahteve iz 
poglavij 7 in 8 spremenjenega predloga. 

Priloga I, 6.5 – „Oznake“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču delno 
spremenjena zaradi natančne opredelitve bistvenih informacij. 

V Prilogi I so bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz poglavij 7 in 8 
spremenjenega predloga spremenjene in bolj splošno opredeljene kakor zahteve v 
poglavjih 4 in 5 skupnega stališča. 

Priloga II – „Vsebine izjav“ v spremenjenem predloga je delno spremenjena, zahteve 
iz 2 „Skrbništvo“ skupnega stališča so prenesene iz Prilog VII, X in XI 
spremenjenega predloga.  

Priloga III – „oznaka CE“ v spremenjenem predlogu je v skupnem stališču delno 
dopolnjena, zahteva v zadnjem odstavku, ki se nanaša na identifikacijsko številko 
priglašenega organa, je prenesena iz Priloge XI spremenjenega predloga.  

Priloga IV – „Vrste strojev, pri katerih je treba uporabljati enega od postopkov, iz 
člena 12(4) in (5)“ v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena v skupnem 
stališču in tri vrste, ki so že navedene v Direktivi 98/37/ES, „21. Logične enote za 
zagotavljanje varnostnih funkcij“, „22. Varovalne konstrukcije za primer prevrnitve 
(ROPS)“ in „23. Varnostne konstrukcije proti padajočim predmetom (FOPS)“ so 
dodane na seznam. 

Priloga V – „Okvirni seznam varnostnih komponent iz člena 2(c)“ je prenesena iz 
člena 2 spremenjenega predloga ter redakcijsko spremenjena v skupnem stališču. 
Nadalje so vrste „2. Varovalne naprave, načrtovane za zaznavanje oseb“, „8. 
Nadzorne naprave natovarjanja in kontrolo gibanja pri dvižnih strojih“, „11. 
Razelektritveni sistemi za preprečevanje kopičenja potencialno nevarnih 
elektrostatičnih nabojev“, „12. Omejevalniki energije in blažilne naprave iz oddelkov 
1.5.7, 3.4.7 in 4.1.2.6 Priloge I“ „13. Sistemi in naprave za zmanjšanje emisij hrupa 
in tresljajev“, „14. Varovalna konstrukcija za primer prevrnitve (varovalni lok) 
(ROPS)“, „15. Varnostne konstrukcije proti padajočim predmetom (FOPS)“, „16. 
Dvoročna krmilna naprava“ in „17. Komponente strojev, načrtovanih za dviganje 
in/ali spuščanje oseb med različnimi etažami in vključene v naslednji seznam...“ so 
dodane na okvirni seznam skupnega stališča. 
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Priloga VI – „Tehnična dokumentacija za stroje“ v spremenjenem predlogu je 
spremenjena ob upoštevanju praktičnih izkušenj izvajanja Direktive ter preštevilčena 
v Prilogo VII v skupnem stališču. Del B, ki določa zahteve, povezane s „Ustrezno 
tehnično dokumentacijo za delno dokončane stroje“, je dodan skupnemu stališču. 

Priloga VII – „Ugotavljanje skladnosti z notranjim preverjanjem proizvodnje strojev“ 
v spremenjenem predlogu je redakcijsko spremenjena in preštevilčena v Priloga VIII 
v skupnem stališču. Poleg tega so črtane nekatere obveznosti, ki se nanašajo na 
deklaracijo ES o skladnosti, oznako CE in tehnične spise, ker so že zajete v členu 5 
in novi Prilogi VII v skupnem stališču. 

Priloga VIII - “Ugotavljanje skladnosti strojev, ki ne pomenijo resničnega tveganja" 
v spremenjenem predlogu je črtana, ker je črtan postopek ocenjevanja skladnosti iz 
člena 12, ki se nanaša na to prilogo. 

Priloga IX – „Primernost v zvezi z usklajenimi standardi za stroje iz Priloge IV“ v 
spremenjenem predlogu je črtana, ker je črtan postopek ocenjevanja skladnosti iz 
člena 12, ki se nanaša na to prilogo. 

Priloga X – „Pregled tipa ES strojev iz Priloge IV“ v spremenjenem predlogu je 
spremenjena in preštevilčena v Prilogo IX – „Pregled tipa ES“ v skupnem stališču. 
Nekatere obveznosti, ki se nanašajo na deklaracijo ES o skladnosti, oznako CE in 
tehnične spise, so črtane, ker so že zajete v členu 5. Poleg tega so dodane zahteve po 
veljavnosti certifikata o Pregledu tipa ES in z njim povezane odgovornosti 
proizvajalca ter priglašenega organa. 

Priloga XI – „Polno zagotavljanje kakovosti strojev iz Priloge IV“ v spremenjenem 
predlogu je v skupnem stališču spremenjena in preštevilčena v Prilogo X – „Polno 
zagotavljanje kakovosti“. Nekatere obveznosti, ki se nanašajo na deklaracijo ES o 
skladnosti, oznako CE in tehnične spise, so črtane, ker so že zajete v členu 5 in novi 
Prilogi III. 

Priloga XII – „Minimalna merila, ki jih morajo upoštevati države članice za 
priglasitev organov“ v spremenjenem predlogu je delno spremenjena ter 
preštevilčena v Prilogo XI v skupnem stališču. 

Priloga XIII – „Primerjalna tabela“ v spremenjenem predlogu, ki navaja povezavo 
med deli Direktive 98/37/ES in deli revidirane Direktive, ki se nanašajo na isti 
predmet, je posodobljena in preštevilčena v Prilogo XII v skupnem stališču. 

4. SKLEP 

Komisija meni, da skupno stališče, ki je bilo soglasno sprejeto dne 18. julija 2005, še 
bolje pojasnjuje nekatere teme in pojme ter izboljšuje opredelitev nekaterih zahtev, 
pri tem pa ne spreminja ciljev njenega predloga. Komisija zato podpira skupno 
stališče. 
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5. IZJAVE 

Komisija je podala naslednje izjave:  

o prvi alinei člena 1(2)(e) v zvezi z izključitvijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev 
iz področja uporabe Direktive: 

„Svet in Komisija izjavljata, da je treba vse vidike, povezane z zdravjem in varnostjo 
kmetijskih in gozdarskih traktorjev, združiti v novi usklajeni direktivi; Direktiva 
2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov 
in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot mora biti spremenjena tako, da upošteva vsa morebitna tveganja, ki 
jih obravnava Direktiva o strojih. 

Takšna sprememba Direktive 2003/37/ES bi morala vključevati naslednjo 
spremembo direktive o strojih: črtanje izraza "za tveganja" v prvi alinei člena 
1(2)(e).“  

o členu 7 v zvezi z domnevo o skladnosti in usklajenih standardih: 

„Komisija izjavlja, da si bo v največji možni meri prizadevala zaključiti mandate za 
standardizacijo iz člena 2(1), da bodo informacije o vseh standardih, ki so objavljeni 
v Uradnem listu Evropske unije, dostopne morebitnim uporabnikom zadevnih 
standardov; v teh informacijah bo označena povezava med njihovimi klavzulami in 
bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. O okviru pregleda novega 
pristopa bo razjasnjeno, kako se bodo te zahteve po usklajenih informacijah izvajale 
na horizontalni ravni za vse direktive novega pristopa.“ 

o členu 16(3) v zvezi z oznako CE: 

„Komisija bo brez poseganja v zakonodajo Skupnosti v okviru pregleda novega 
pristopa razjasnila pogoje za državno, evropsko ali zasebno uporabo drugih oznak 
glede na oznako CE.“ 
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