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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pri preučitvi predloga uredbe o osebni zaščitni opremi smo pripravili predloge sprememb, s 

katerimi želimo predvsem preprečiti razlage in branja, ki bi vplivali na učinkovitost in pravno 

varnost prejšnje direktive. Pri tem je osnovna predpostavka, da lahko zaščito delavcev na 

povsem nemoten način zagotovimo samo z zelo učinkovitimi instrumenti, pri čemer je treba 

upoštevati, da do nezgod pri delu zelo pogosto ne pride le zaradi neuporabe ustrezne zaščitne 

opreme, pač pa tudi zaradi njene napačne uporabe. 

Ugotovili smo tudi, da bo zaščitna oprema učinkovita le, če bo oblikovana in dana na trg v 

ustrezni obliki, pri čemer se bodo upoštevali različni uporabniki. Zato smo poudarili, da je 

treba upoštevati, kdo jo nosi ali uporablja, in pri tem razlikovati med različnimi kategorijami: 

moški, ženske, mladi delavci in invalidi. Pri kategoriji mladih delavcev smo morali upoštevati 

različna delovna okolja in spremembe v njih, ki so v veliko primerih posledica gospodarske 

krize in zaradi katerih se je izjemno povečal osip v šolah, tako da je vse več mladih delavcev, 

njihove telesne lastnosti pa je treba nujno upoštevati. 

Poleg tega se nam je zdelo primerno poudariti nekatere povsem tehnične vidike uredbe, da bi 

vključili vse kategorije tveganja in vse možne primere ter tako v čim večji meri preprečili 

pravno negotovost ali napačno razlago.  

Pri preučitvi uredbe smo izhajali iz stališča, da bo takšna negotovost vodila v njeno napačno 

razlago in zato napačno uporabo.   

Poleg tega smo upoštevali tudi spremembe na področju komunikacije in potrebo, da končni 

uporabniki osebno zaščitno opremo brez težav uporabljajo, zato smo vključili možnost za ad 

hoc instrumente, na podlagi katerih bodo uporabniki lahko razumeli pravilno uporabo 

proizvodov in njihov ključen pomen pri zaščiti pri delu.  

Osveščenost in pravilno in za današnji čas primerno obveščanje omogočata ne le zaščito 

delavcev, pač pa tudi njihovo vključenost in sodelovanje na področju, ki jih neposredno 

zadeva. 

Poudarili smo tudi, da v primeru tveganja ali suma o neskladnosti ni potrebno le obveščanje, 

ampak tudi odpoklic osebne zaščitne opreme s trga, da ne bi povečali tveganja in nevarnosti 

pri njeni uporabi. 

Prav tako se nam je zdelo potrebno poudariti, da mora biti spremljanje uporabe uredbe 

pregledno in stalno, za morebitne kršitve pa je treba naložiti kazni.  

Menimo, da za krepitev vrednosti trga dela ne potrebujemo le naložbenih politik, pač pa je 

treba zagotoviti tudi minimalne zahteve za varnost delavcev in ukrepe, s katerimi bomo 

delavce zaščitili, tako da se bosta z zagotavljanjem varstva, zaščite in uresničevanja dela 

povečala njegova kakovost in dostojanstvo. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Pravica do zdravja in varnosti je 

temeljna pravica in vsak delavec ima 

pravico do pravnega jamstva, da dela v 

razmerah, v katerih se spoštujejo njegovo 

zdravje, varnost in dostojanstvo. Ker 

stroški podjetij in sistemov socialne 

varnosti zaradi delovnih nesreč in 

poklicnih bolezni po ocenah znašajo 

5,9 % bruto domačega proizvoda, ustrezna 

preventiva pa spodbuja dobro počutje 

delavcev, kakovost njihovega dela in 

njihovo produktivnost ter preprečuje 

tveganja, predvsem z uporabo kakovostne 

osebne zaščitne opreme, kar je bistvenega 

pomena za zmanjšanje števila nesreč in 

bolezni, povezanih z delom. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Upoštevati bi bilo treba povezavo med 

to uredbo in Direktivo 89/391/EGS ter 

Direktivo 89/656/EGS, zlasti v zvezi z 

določbami glede ugotavljanja skladnosti 

osebne zaščitne opreme, obveščanja 

delavcev in posvetovanja z njimi ter 

njihove udeležbe. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Vendar so izkušnje pri uporabi 

Direktive pokazale nedoslednosti in 

pomanjkljivosti glede zajetih izdelkov in 

postopkov za ugotavljanje skladnosti. Da 

bi upoštevali te izkušnje in pojasnili okvir, 

znotraj katerega se izdelki, ki jih zajema ta 

uredba, lahko tržijo, bi bilo treba določene 

vidike Direktive 89/686/EGS revidirati in 

izboljšati. 

(3) Vendar so izkušnje pri uporabi 

Direktive pokazale nedoslednosti in 

pomanjkljivosti glede zajetih izdelkov in 

postopkov za ugotavljanje skladnosti. Da 

bi upoštevali te izkušnje in pojasnili okvir, 

znotraj katerega se izdelki, ki jih zajema ta 

uredba, lahko tržijo, bi bilo treba nekatere 

vidike Direktive 89/686/EGS revidirati in 

izboljšati, obenem pa ohraniti temeljno 

načelo zaščite zdravja in varnosti. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Ta uredba bi se morala uporabljati za 

vse vrste dobave, vključno s prodajo na 

daljavo. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Obseg, bistvene zdravstvene in 

varnostne zahteve ter postopki ugotavljanja 

skladnosti morajo biti enaki v vseh državah 

članicah, zato države članice nimajo skoraj 

nobene prožnosti pri prenosu direktiv, ki 

temeljijo na načelih novega pristopa, v 

nacionalno zakonodajo. Direktivo 

89/686/EGS bi bilo treba zato nadomestiti 

(4) Obseg, bistvene zdravstvene in 

varnostne zahteve ter postopki ugotavljanja 

skladnosti morajo biti enaki v vseh državah 

članicah, zato države članice nimajo skoraj 

nobene prožnosti pri prenosu direktiv, ki 

temeljijo na načelih novega pristopa, v 

nacionalno zakonodajo. Direktivo 

89/686/EGS bi bilo treba zato nadomestiti 
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z uredbo, ki je ustrezen pravni instrument 

za uvedbo jasnih in podrobnih pravil, ki 

državam članicam ne omogočajo različnih 

prenosov. 

z uredbo, ki je ustrezen pravni instrument 

za uvedbo jasnih in podrobnih pravil, ki 

državam članicam ne omogočajo različnih 

prenosov. To bi morali zagotoviti z jasnim 

in ciljno usmerjenim pristopom, predvsem 

da bi zaščitili javno zdravje, izboljšali 

varstvo pri delu in zagotovili zaščito 

uporabnikov. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Nekateri izdelki na trgu, ki 

uporabnikom zagotavljajo zaščitno 

funkcijo, so izvzeti iz področja uporabe 

Direktive 89/686/EGS. Da se za 

uporabnike navedenih izdelkov zagotovi 

enako visoka raven zaščite kot pri osebni 

zaščitni opremi, zajeti v 

Direktivi 89/686/EGS, bi bilo treba v 

področje uporabe te uredbe vključiti 

osebno zaščitno opremo za zasebno rabo, 

namenjeno zaščiti pred vlago, vodo in 

vročino (npr. rokavice za pomivanje 

posode, kuhinjske rokavice), v skladu s 

podobno osebno zaščitno opremo za 

profesionalno rabo, ki je že zajeta v 

Direktivi 89/686/EGS. Obrtniški izdelki, 

na primer ročno izdelane rokavice, za 

katere proizvajalec ne izjavi izrecno, da 

imajo zaščitno funkcijo, niso osebna 

zaščitna oprema in zato zanje navedena 

vključitev ne velja. Primerno je tudi 

pojasniti seznam izvzetij iz Priloge I k 

Direktivi 89/686/EGS, in sicer tako, da se 

doda sklic na izdelke, ki jih zajema druga 

zakonodaja in so zato izvzeti iz uredbe o 

osebni zaščitni opremi. 

(9) Nekateri izdelki na trgu, ki 

uporabnikom zagotavljajo zaščitno 

funkcijo, so izvzeti iz področja uporabe 

Direktive 89/686/EGS, če so namenjeni le 

za zasebno rabo. Da bi zagotovili visoko 

raven zaščite, bi morali biti pripomočki za 

zaščito rok pred izjemno vročino v 

domačem okolju vključeni v področje 

uporabe te uredbe, če imajo specifično 

določeno zaščitno funkcijo. Obrtniški 

izdelki, na primer ročno izdelane rokavice 

in kuhinjske rokavice, za katere 

proizvajalec ne izjavi izrecno, da imajo 

zaščitno funkcijo, niso osebna zaščitna 

oprema, zato jih ne bi smeli vključiti v 

področje uporabe te uredbe. Namesto tega 

bi bilo treba za te izdelke spodbujati 

samopotrjevanje. Veliko proizvajalcev to 

danes že počne. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Komisija je 6. junija 2014 sprejela 

sporočilo o strateškem okviru EU za 

varnost in zdravje pri delu za obdobje 

2014–2020, da bi bili delavci v Uniji bolje 

zaščiteni pred nesrečami in boleznimi, 

povezanimi z delom. 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Da se olajša razumevanje in enotna 

uporaba te uredbe, bi bilo treba uvesti 

nove opredelitve pojmov za „osebno 

zaščitno opremo, prilagojeno 

posamezniku“, in „osebno zaščitno 

opremo, izdelano po meri“, ter postopke 

ugotavljanja skladnosti za tovrstno osebno 

zaščitno opremo prilagoditi posebnim 

pogojem njihove proizvodnje. 

(10) Da bi olajšali razumevanje in enotno 

uporabo te uredbe, bi bilo treba uvesti 

nove opredelitve pojmov za „osebno 

zaščitno opremo, prilagojeno 

posamezniku“, in „osebno zaščitno 

opremo, izdelano po meri“, vključno z 

jasnimi opredelitvami končnih 

uporabnikov osebne zaščitne opreme, in 
postopke ugotavljanja skladnosti za 

tovrstno osebno zaščitno opremo 

prilagoditi posebnim pogojem njihove 

proizvodnje. V opredelitvi „osebne 

zaščitne opreme, prilagojene 

posamezniku“, in „osebne zaščitne 

opreme, izdelane po meri“ bi bilo treba 

jasno navesti, da mora individualizacija 

osebne zaščitne opreme bistveno vplivati 

na delovno okolje in varnost pri delu. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Med predstavitvami in preskusi na 

terenu bi bilo treba sprejeti ustrezne 

ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi. 

Preskusi na terenu ne bi smeli biti 

zasnovani za preizkušanje učinkovitosti 

osebne zaščitne opreme, ampak za 

ocenjevanje drugih vidikov, ki niso 

povezani z zaščito, kot so udobnost, 

ergonomija in oblika. Vse udeležene 

strani, na primer delodajalca in 

uporabnika ali potrošnika, bi bilo treba 

vnaprej obvestiti o obsegu in namenu 

preskusa. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Gospodarski subjekti bi morali biti v 

skladu s svojo vlogo v dobavni verigi 

odgovorni za skladnost izdelkov, da se 

zagotovi visoka raven zaščite javnih 

interesov, kot sta zdravje in varnost ter 

zaščita uporabnikov in poštena konkurenca 

na trgu Unije. 

(11) Gospodarski subjekti bi morali biti v 

skladu s svojo vlogo v dobavni verigi 

odgovorni za skladnost osebne zaščitne 

opreme, da se zagotovijo visoka raven 

zaščite javnih interesov, kot sta zdravje in 

varnost, in ustrezne informacije ter zaščita 

uporabnikov in po potrebi drugih oseb ter 

poštena konkurenca na trgu Unije.  

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 

v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 

sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 

osebna zaščitna oprema zagotavlja 

(12) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 

v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 

sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 

je na trgu dostopna samo osebna zaščitna 
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zdravstveno in varnostno zaščito ljudi in 

da so na trgu dostopni samo tisti izdelki, 

ki so v skladu s to uredbo. Ta uredba bi 

morala določiti jasno in sorazmerno 

porazdelitev obveznosti glede na vlogo 

posameznega subjekta v dobavni in 

distribucijski verigi. 

oprema, ki je v skladu s to uredbo. Ta 

uredba bi morala določiti jasno in 

sorazmerno porazdelitev obveznosti glede 

na vlogo posameznega gospodarskega 

subjekta v dobavni in distribucijski verigi. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Za lažje izvajanje in ozaveščanje o 

zahtevah iz te uredbe bi bilo treba države 

članice spodbujati, da izdelajo spletno 

mesto in/ali aplikacijo za pametne 

telefone z vsemi ustreznimi informacijami 

v zvezi s to uredbo, vključno s podatki o 

priglasitvenih organih in organih za 

ugotavljanje skladnosti, ki so pooblaščeni 

za izvajanje nalog v skladu s to uredbo. Za 

lažjo komunikacijo med gospodarskimi 

subjekti, organi za nadzor trga in 

potrošniki bi morale države članice 

spodbuditi gospodarske subjekte, da 

poštnemu naslovu dodajo tudi spletnega.  

 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Nujno je treba zagotoviti, da je osebna 

zaščitna oprema iz tretjih držav, ki vstopa 

na trg Unije, v skladu s to uredbo, zlasti pa, 

da so proizvajalci izvedli ustrezno 

ugotavljanje skladnosti. Zato bi bilo treba 

določiti postopek, s katerim uvozniki 

(14) Nujno je treba zagotoviti, da je osebna 

zaščitna oprema iz tretjih držav, ki vstopa 

na trg Unije, v skladu s to uredbo, zlasti pa, 

da so proizvajalci izvedli ustrezno 

ugotavljanje skladnosti. Zato bi bilo treba 

določiti postopek, s katerim uvozniki 
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zagotovijo, da je osebna zaščitna oprema, 

ki jo dajejo na trg, v skladu z zahtevami iz 

te uredbe, in da na trg ne dajejo osebne 

zaščitne opreme, ki ni v skladu s temi 

zahtevami ali pomeni tveganje. Določiti bi 

bilo treba tudi, da morajo uvozniki 

zagotoviti, da so bili opravljeni postopki 

ugotavljanja skladnosti ter da je oznaka CE 

in tehnična dokumentacija, ki jo pripravijo 

proizvajalci, na voljo nadzornim organom 

za pregled. 

zagotovijo, da je osebna zaščitna oprema, 

ki jo dajejo na trg, v skladu z zahtevami iz 

te uredbe, in da na trg ne dajejo osebne 

zaščitne opreme, ki ni v skladu s temi 

zahtevami ali pomeni tveganje. Določiti bi 

bilo treba tudi, da morajo uvozniki 

zagotoviti, da so bili opravljeni postopki 

ugotavljanja skladnosti ter da je oznaka CE 

in tehnična dokumentacija, ki jo pripravijo 

proizvajalci, na voljo pristojnim nadzornim 

organom za pregled. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pri dajanju osebne zaščitne opreme na 

trg bi morali uvozniki na izdelku navesti 

svoje ime in naslov, na katerem so 

dosegljivi. Izjema bi morali biti primeri, v 

katerih velikost ali narava osebne zaščitne 

opreme ne omogočata take navedbe. To 

vključuje primere, kjer bi moral uvoznik 

odpreti ovitek, da bi lahko na izdelku 

navedel svoje ime in naslov. 

(16) Pri dajanju osebne zaščitne opreme na 

trg bi morali uvozniki na izdelku navesti 

svoje ime in naslov, na katerem so 

dosegljivi, ter spletne strani, na katerih 

končni uporabnik osebne zaščitne opreme 

lahko dostopa do dodatnih informacij o 

ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme. 

Izjema bi morali biti primeri, v katerih 

velikost ali narava osebne zaščitne opreme 

ne omogočata take navedbe. To vključuje 

primere, kjer bi moral uvoznik odpreti 

ovitek, da bi lahko na izdelku navedel 

svoje ime in naslov. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsak gospodarski subjekt, ki da 

osebno zaščitno opremo na trg pod svojim 

imenom ali blagovno znamko ali spremeni 

izdelek na tak način, da vpliva na 

(17) Vsak gospodarski subjekt, ki da 

osebno zaščitno opremo na trg pod svojim 

imenom ali blagovno znamko ali jo 

spremeni na tak način, da vpliva na 
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izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, bi bilo 

treba šteti za proizvajalca in bi moral 

prevzeti obveznosti proizvajalca. 

izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, se šteje 

za proizvajalca in bi moral prevzeti 

obveznosti proizvajalca. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Distributerji in uvozniki, ki so blizu 

trga, bi morali biti vključeni v naloge 

nadzora trga, ki jih izvajajo pristojni 

nacionalni organi, in bi morali biti 

pripravljeni na dejavno udeležbo ter 

zagotoviti tem organom vse potrebne 

informacije v zvezi z zadevno osebno 

zaščitno opremo. 

(18) Distributerji in uvozniki, ki so blizu 

trga, bi morali biti vključeni v naloge 

nadzora trga, ki jih izvajajo pristojni 

nacionalni organi, le, če je izključeno 

vsakršno navzkrižje interesov, in morajo 

biti pripravljeni na dejavno udeležbo ter 

zagotoviti tem organom vse potrebne 

informacije v zvezi z zadevno osebno 

zaščitno opremo. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Zagotavljanje sledljivosti osebne 

zaščitne opreme skozi celotno dobavno 

verigo pomaga pri oblikovanju 

preprostejšega in učinkovitejšega nadzora 

trga. Učinkovit sistem sledljivosti organom 

za nadzor trga omogoča izsleditev 

gospodarskega subjekta, ki je omogočil 

dostopnost neskladnega izdelka na trgu. 

(19) Zagotavljanje sledljivosti osebne 

zaščitne opreme skozi celotno dobavno 

verigo pomaga pri oblikovanju 

preprostejšega in učinkovitejšega nadzora 

trga. Učinkovit sistem sledljivosti organom 

za nadzor trga omogoča, da izsledijo 

gospodarski subjekt, ki je omogočil 

dostopnost neskladne osebne zaščitne 

opreme na trgu, ter natančno, nedvoumno 

in pregledno določijo odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Treba je jasno opredeliti povezanost te 

uredbe in njenega področja uporabe s 

pravico držav članic, da določijo zahteve 

za uporabo osebne zaščitne opreme na 

delovnem mestu, zlasti v skladu z 

Direktivo Sveta 89/656/EGS19, da se 

prepreči nejasnosti in dvoumnost ter tako 

zagotovi prost pretok skladne osebne 

zaščitne opreme. 

(21) Jasno je treba opredeliti povezanost te 

uredbe in njenega področja uporabe s 

pravico držav članic, da določijo zahteve 

za uporabo osebne zaščitne opreme na 

delovnem mestu, zlasti v skladu z 

Direktivo Sveta 89/656/EGS19, da se 

prepreči nejasnosti in dvoumnost ter tako 

zagotovi prost pretok skladne osebne 

zaščitne opreme. Člen 4 te direktive od 

delodajalcev zahteva, da zagotovijo 

osebno zaščitno opremo, ki ustreza 

predpisom Unije glede oblike in izdelave v 

zvezi z varnostjo in zdravjem. V skladu s 

tem členom morajo proizvajalci osebne 

zaščitne opreme, ki jo zagotavljajo svojim 

delavcem, jamčiti, da oprema izpolnjuje 

zahteve iz te uredbe. 

__________________ __________________ 

19 Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. 

novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih 

in varnostnih zahtevah za osebno 

varovalno opremo, ki jo delavci 

uporabljajo na delovnem mestu (UL L 393, 

30.12.1989, str. 18). 

19 Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. 

novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih 

in varnostnih zahtevah za osebno 

varovalno opremo, ki jo delavci 

uporabljajo na delovnem mestu (UL L 393, 

30.12.1989, str. 18). 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Da se zagotovi, da je osebna zaščitna 

oprema pregledana na podlagi 

najnovejšega stanja tehnike, bi bilo treba 

veljavnost potrdila o atestu EU omejiti na 

največ pet let. Treba bi bilo predvideti 

postopek za pregled potrdila. Zahtevati bi 

(24) Da se zagotovi, da je osebna zaščitna 

oprema pregledana na podlagi 

najnovejšega stanja tehnike, bi bilo treba 

veljavnost certifikata o EU-pregledu tipa 

omejiti na največ pet let. Predvideti bi bilo 

treba postopek za pregled potrdila. Ta 
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bilo treba minimalno vsebino potrdila, da 

se olajša delo organov za nadzor trga. 
pregled bi moral zajemati enostaven in 

cenovno ugoden postopek. Zahtevati bi 

bilo treba minimalno vsebino potrdila, da 

se olajša delo organov za nadzor trga. 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Oznaka CE bi morala biti edina 

oznaka, ki označuje, da je osebna zaščitna 

oprema v skladu s harmonizacijsko 

zakonodajo Unije. Vendar pa bi morale biti 

dovoljene tudi druge oznake, če prispevajo 

k izboljšanju varstva potrošnikov in jih ne 

obravnava harmonizacijska zakonodaja 

Unije. 

(27) Oznaka CE bi morala biti edina 

oznaka, ki označuje, da je osebna zaščitna 

oprema v skladu s harmonizacijsko 

zakonodajo Unije. Vendar bi morale biti 

dovoljene tudi druge oznake, če prispevajo 

k izboljšanju zaščite zdravja in varnosti 

potrošnikov in jih ne obravnava 

harmonizacijska zakonodaja Unije. 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Za zagotavljanje skladnosti z 

osnovnimi varnostnimi zahtevami je treba 

določiti ustrezne postopke za ugotavljanje 

skladnosti, ki jih mora proizvajalec 

upoštevati. Direktiva 89/686/EGS osebno 

zaščitno opremo razvršča v tri kategorije, 

ki so predmet različnih postopkov za 

ugotavljanje skladnosti. Da bi zagotovili 

stalno visoko raven varnosti za vso osebno 

zaščitno opremo, bi bilo treba razširiti 

seznam izdelkov, za katere velja eden od 

postopkov ugotavljanja skladnosti v zvezi s 

proizvodno fazo. Postopke ugotavljanja 

skladnosti za vsako kategorijo osebne 

zaščitne opreme bi bilo treba, kolikor je to 

mogoče, določiti na podlagi modulov za 

(28) Za zagotavljanje skladnosti z 

osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi 

zahtevami iz te uredbe je treba določiti 

ustrezne postopke za ugotavljanje 

skladnosti, ki jih mora proizvajalec 

upoštevati. Direktiva 89/686/EGS osebno 

zaščitno opremo razvršča v tri kategorije, 

ki so predmet različnih postopkov za 

ugotavljanje skladnosti. Da bi zagotovili 

stalno visoko raven varnosti za vso osebno 

zaščitno opremo, bi bilo treba razširiti 

seznam izdelkov, za katere velja eden od 

postopkov ugotavljanja skladnosti v zvezi s 

proizvodno fazo. Postopke ugotavljanja 

skladnosti za vsako kategorijo osebne 

zaščitne opreme bi bilo treba, kolikor je to 
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ugotavljanje skladnosti, določenih v Sklepu 

768/2008/ES. 

mogoče, določiti na podlagi modulov za 

ugotavljanje skladnosti, določenih v Sklepu 

768/2008/ES.  

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Da se upošteva razvoj tehničnega 

znanja in nove znanstvene dokaze, bi bilo 

treba Komisiji dodeliti pristojnost za 

sprejetje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, da 

spremeni seznam osebne zaščitne opreme, 

vključene v posamezno kategorijo. 

Predvsem je pomembno, da Komisija med 

pripravami izvede ustrezna posvetovanja, 

tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi 

morala pri pripravi in oblikovanju 

delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 

pravočasno in ustrezno posredovanje 

pomembnih dokumentov Evropskemu 

parlamentu in Svetu. 

(31) Da bi upoštevali razvoj tehničnega 

znanja in nove znanstvene dokaze, bi bilo 

treba Komisiji dodeliti pristojnost za 

sprejetje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, da 

spremeni seznam osebne zaščitne opreme, 

vključene v posamezno kategorijo. 

Predvsem je pomembno, da Komisija med 

pripravami izvede ustrezna posvetovanja in 

oceni učinek svojih predlogov, tudi na 

ravni strokovnjakov, in da se posvetuje s 

predstavniki organizacij delodajalcev in 

zaposlenih iz sektorjev, v katerih se 

običajno uporablja osebna zaščitna 

oprema. Komisija bi morala pri pripravi in 

oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 

hkratno, pravočasno in ustrezno 

posredovanje pomembnih dokumentov 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe 

in zagotoviti, da se ta pravila izvajajo. 

Navedene kazni bi morale biti učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne. 

(33) Države članice bi morale določiti 

pravila o smernicah, spremljanju in 

nadzoru za preprečevanje kršitev ter 
kaznih za kršitve določb te uredbe in 

zagotoviti, da se ta pravila izvajajo, pri 

čemer je treba upoštevati, da so smernice 



 

AD\1056753SL.doc 15/58 PE544.202v03-00 

 SL 

najboljše orodje za preprečevanje 

nenamernih napak delodajalcev, 

proizvajalcev osebne zaščitne opreme in 

končnih uporabnikov. Navedene kazni in 

sankcije bi morale biti naložene 

nemudoma in biti, učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) Ker Direktiva 89/656/EGS določa 

minimalne zahteve za osebno zaščitno 

opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu, 

in ker nacionalni predpisi v zvezi z 

varnostjo pri delu predpisujejo obvezno 

uporabo osebne zaščitne opreme, bi 

morala vsaka država članica sprejeti 

ustrezne ukrepe, ki bi delodajalce in 

zaposlene spodbudili k uporabi ustrezne 

osebne zaščitne opreme, tudi z 

zagotavljanjem jasnih informacij o 

njihovi obvezni uporabi za delodajalce, 

zaposlene in združenja zaposlenih ter s 

postavljanjem delodajalcev, ki spoštujejo 

ta pravila, za zgled dobre prakse, pri tem 

pa bi morala spoštovati splošna načela 

preprečevanja iz člena 6(2) Direktive 

89/391/EGS o uvajanju ukrepov za 

spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 

delavcev pri delu.  

 

 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33b) Države članice bi morale, po 

možnosti prek sodelovanja med 

nadzornimi organi in socialnimi partnerji, 

vzpostaviti enotno kontaktno točko, pri 

kateri bi lahko končni uporabniki osebne 

zaščitne opreme priglasili pomanjkljivosti 

in napake v zvezi s to opremo. Nadzorni 

organi so se dolžni hitro in učinkovito 

odzvati na poročila končnih uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (34a) Zelo pomembno je v celoti uskladiti 

različne vidike, povezane z osebno 

zaščitno opremo, zlasti njihovo 

proizvodnjo in uporabo, s širšimi ukrepi 

Unije glede zdravja in varnosti pri delu, 

kar je bistveno za zagotovitev visoke ravni 

zaščite delavcev in vzpostavitev okvira za 

ukrepanje za vsa podjetja ne glede na 

njihovo velikost, lokacijo ali sektor 

dejavnosti. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (34b) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti neprijavljenemu delu, ker tam ni 

mogoče preverjati spoštovanja določb o 

zdravju in varnosti pri delu, tako da 

pogoji na tem področju povzročajo 

izpostavljenost delavcev visokim 

zdravstvenim tveganjem, delodajalcem pa 
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omogočajo izogibanje odgovornosti. 

Gospodinjska dela, ki jih večinoma 

opravljajo ženske, predstavljajo poseben 

izziv, saj se to delo opravlja v 

neformalnem sektorju in v osami ter je po 

svoji naravi nevidno. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35a) Izredno pomembno je, da se 

spodbujanje uporabe osebne zaščitne 

opreme vključi v pobude za ozaveščanje, 

ki se v okviru krepitve kulture 

preprečevanja tveganja izvajajo na ravni 

Unije in nacionalni ravni. Kot je 

poudarjeno v svežnju o zaposlovanju, ima 

izboljšanje delovnih pogojev pozitiven 

vpliv na produktivnost in konkurenčnost. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35b) Zaradi zelo različnih razmer na 

terenu glede velikosti podjetij in 

raznolikosti delovne sile bi bilo treba 

uporabiti nezakonodajne instrumente, kot 

so referenčne vrednosti, ugotavljanje in 

izmenjava primerov dobre prakse, 

ozaveščanje in uporabniku prijazna 

računalniška orodja, da bi zagotovili 

visoko raven zaščite delavcev. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 35 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35c) Ozaveščanje o zdravju in varnosti, 

vključno z osebno zaščitno opremo, bi bilo 

treba vključiti v učne načrte od zgodnjega 

otroštva, da bi zmanjšali število nesreč ter 

povečali zdravje in varnost. Usposabljanje 

na področju zdravja, varnosti in osebne 

zaščitne opreme bi bilo treba vključiti 

predvsem v poklicno izobraževanje, ga v 

celoti priznati in potrditi z diplomo. 

Prizadevati bi si bilo treba tudi za bistveno 

izboljšanje obveščanja in usposabljanja 

podjetnikov. Bolje je treba obveščati o 

rezultatih raziskav na področju osebne 

zaščitne opreme, ki so posledica 

tehnološkega napredka in novih izzivov. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35d) Po projekcijah prebivalstva, ki jih je 

pripravil Eurostat (Europop, 2010), se 

delovna populacija stara, zaradi česar bo 

treba zagotoviti ustrezne pogoje dela, 

vključno z dostopnostjo delovnega mesta 

in ukrepi na delovnem mestu za starejše 

delavce. Zato je treba ustvariti varno in 

zdravo okolje med celotnim poklicnim 

življenjem vse bolj raznolike delovne sile, 

za kar je bistveno spodbujanje kulture 

preprečevanja. 

 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba določa zahteve za oblikovanje in 

proizvodnjo osebne zaščitne opreme, da se 

zagotovi varovanje zdravja in varnosti 

uporabnikov ter določijo pravila o prostem 

pretoku v Uniji. 

Ta uredba določa zahteve za oblikovanje in 

proizvodnjo osebne zaščitne opreme, 

namenjene dajanju na trg, da se zagotovi 

varovanje zdravja in varnosti uporabnikov 

ter določijo pravila o prostem pretoku v 

Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) namenjena za zasebno uporabo v 

atmosferskih pogojih, ki niso ekstremni; 

(c) namenjena za zasebno uporabo v: 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka i (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) atmosferskih pogojih, ki niso ekstremni 

(sezonska oblačila, dežniki itd.); 

 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka ii (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) vlagi in vodi (rokavice za pomivanje 

posode itd.); 

 



 

PE544.202v03-00 20/58 AD\1056753SL.doc 

SL 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka iii (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iii) vročini (rokavice itd.), za katere 

proizvajalec ne izjavi izrecno, da imajo 

zaščitno funkcijo proti izjemni vročini; 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) namenjena za uporabo v primerih, ko 

so elementi s potencialno zaščitnimi 

lastnostmi vključeni le zaradi oblikovanja; 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) namenjena za uporabo na morskih ali 

zračnih plovilih, za katere se uporabljajo 

ustrezne mednarodne pogodbe, ki veljajo v 

državah članicah; 

(d) namenjena samo za uporabo na 

morskih ali zračnih plovilih, za katere se 

uporabljajo ustrezne mednarodne pogodbe, 

ki veljajo v državah članicah; 

 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V teh primerih se zdravje in varnost 

uporabnikov zagotovi, kolikor je mogoče, 

ob upoštevanju ciljev te uredbe in v skladu 

z Direktivo Sveta 89/391/EGS1a. 

 ___________ 

 1a Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. 

junija 1989 o uvajanju ukrepov za 

spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 

delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, 

str. 1). 

Obrazložitev 

Izjeme je treba omejiti na nujno potrebne, zato predlagamo določbo, vzporedno členu 2(2) 

Direktive 89/391/ES. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opremo, ki jo uporabniki nosijo ali 

držijo za zaščito pred eno ali več 

nevarnostmi za njihovo zdravje ali varnost 

ter ki se daje v promet ločeno ali v 

kombinaciji z osebno opremo, ki ni 

zaščitna; 

(a) opremo, ki je oblikovana ali izdelana, 

da jo uporabniki nosijo ali držijo za zaščito 

pred eno ali več nevarnostmi za njihovo 

zdravje ali varnost ter ki se daje v promet 

ločeno ali v kombinaciji z osebno opremo, 

ki ni zaščitna; 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) priključne sisteme za opremo iz točke 

(a), ki jih uporabniki ne nosijo ali držijo, ki 

so namenjeni za povezavo opreme z 

(c) priključne sisteme za opremo iz točke 

(a), ki jih uporabniki ne nosijo ali držijo, 

vendar so bistveni za delovanje opreme in 
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zunanjo napravo ali konstrukcijo, ki so 

zamenljivi in niso namenjeni stalni 

pritrditvi na konstrukcijo; 

so namenjeni za povezavo opreme z 

zunanjo napravo ali konstrukcijo, ki so 

zamenljivi in niso namenjeni stalni 

pritrditvi na konstrukcijo;  

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. „tip osebne zaščitne opreme“ pomeni 

vrsto osebne zaščitne opreme, ki je enaka 

osebni zaščitni opremi, opisani v tehnični 

dokumentaciji, in osebni zaščitni opremi, 

ki je predmet EU-pregleda tipa (v primeru 

kategorije II ali III); 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 3 a – odstavek 1 – točka 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „osebna zaščitna oprema, prilagojena 

posamezniku“, pomeni osebno zaščitno 

opremo, izdelano v serijah, pri čemer je 

vsak izdelek prilagojen posameznemu 

uporabniku; 

2. „osebna zaščitna oprema, prilagojena 

posamezniku“, pomeni osebno zaščitno 

opremo, izdelano v serijah, pri čemer je 

vsak izdelek prilagojen določenemu 

posameznemu uporabniku v skladu z 

njegovimi posebnimi potrebami, na 

primer moškemu, ženski in mlademu 

delavcu ter invalidu, z dokazano dodano 

vrednostjo za zdravje in varnost pri delu;  

 

 

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 3 a – odstavek 1 – točka 3  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. „osebna zaščitna oprema, izdelana po 

meri“, pomeni osebno zaščitno opremo, 

izdelano kot samostojna enota, ki je 

namenjena posebnim potrebam 

posameznim uporabnikom, v skladu z 

osnovnim modelom in na podlagi navodil 

oblikovalca navedenega osnovnega modela 

ob upoštevanju razpona dovoljenih 

sprememb; 

3. „osebna zaščitna oprema, izdelana po 

meri“, pomeni osebno zaščitno opremo, ki 

je namenjena posebnim potrebam 

določenega posameznika, v skladu z 

osnovnim modelom in na podlagi navodil 

oblikovalca navedenega osnovnega modela 

ob upoštevanju razpona sprememb; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 3 a – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. „dajanje na trg“ pomeni, da je osebna 

zaščitna oprema prvič dostopna na trgu 

Unije; 

5. „dajanje na trg“ pomeni, da je tip osebne 

zaščitne opreme prvič dostopen na trgu 

Unije; 

 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. „končni uporabnik“ pomeni osebo, ki 

nosi ali uporablja osebno zaščitno 

opremo; 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 a (novo) 



 

PE544.202v03-00 24/58 AD\1056753SL.doc 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 20a. „predstavitev“ pomeni vsako 

prikazovanje osebne zaščitne opreme, ki 

ni nevarno postavljena, za namene 

promocije; 

 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 b (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 20b. „preskus na terenu“ pomeni 

dogodek, pri katerem se necertificirana 

osebna zaščitna oprema uporablja v zelo 

omejenem številu in zelo omejenem 

časovnem obdobju za (končno) oceno. 

Proizvajalec pred začetkom preskusa 

natančno določi in utemelji preskusno 

obdobje in namen preskusa ter oboje 

predloži v potrditev udeleženim stranem. 

Preskus se izvaja izključno v nenevarnih 

razmerah in je med drugim namenjen 

oceni udobja, ergonomije ali oblikovanja. 

Udeležene strani imajo dostop do 

potrebnega gradiva iz preskusov 

akreditiranih ali odobrenih laboratorijev, 

ki je priloženo tehnični dokumentaciji, da 

bi zagotovili varstvo uporabnikov. 

 

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo vse ustrezne 

ukrepe za zagotovitev, da je osebna 

zaščitna oprema dostopna na trgu le, če je 

Države članice sprejmejo vse ustrezne in 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da je 

osebna zaščitna oprema dostopna na trgu 
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ob ustreznem vzdrževanju ter predvideni 

uporabi skladna s to uredbo. 

le, če je ob ustreznem vzdrževanju, jasno 

razloženem delovanju ter predvideni 

uporabi skladna s to uredbo.  

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebna zaščitna oprema izpolnjuje 

veljavne bistvene zdravstvene in varnostne 

zahteve, določene v Prilogi II. 

Osebna zaščitna oprema izpolnjuje 

veljavne bistvene zdravstvene in varnostne 

zahteve, določene v Prilogi II, in je 

popolnoma skladna z Direktivo 

89/391/EGS. 

Obrazložitev 

Izredno pomembno je, da je zaščitna oprema popolnoma skladna z okvirno direktivo o 

zdravju in varnosti. 

 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba ne vpliva na pravico držav 

članic, da – zlasti pri izvajanju Direktive 

89/656/EGS – določijo zahteve glede 

uporabe osebne zaščitne opreme, pod 

pogojem, da te zahteve ne vplivajo na 

oblikovanje osebne zaščitne opreme, ki se 

daje na trg v skladu s to uredbo. 

Ta uredba ne vpliva na pravico držav 

članic, da – zlasti pri izvajanju Direktive 

89/656/EGS – določijo zahteve glede 

uporabe osebne zaščitne opreme, ki se jim 

zdijo potrebne za zagotovitev zaščite 

končnih uporabnikov in tretjih oseb ali ki 

so upravičene zaradi dodane vrednosti v 

smislu zdravja in varnosti uporabnika ter 
ne vplivajo na oblikovanje osebne zaščitne 

opreme, ki se daje na trg v skladu s to 

uredbo. 
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Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na sejmih, razstavah in predstavitvah 

države članice ne preprečujejo prikaza 

osebne zaščitne opreme, ki ni skladna s to 

uredbo, če oznaka na vidnem mestu jasno 

kaže na njeno neskladnost s to uredbo in 

na to, da ne bo dostopna na trgu, dokler ne 

bo usklajena. 

Na sejmih, razstavah, predstavitvah in 

podobnih dogodkih ter pri preskusih na 

terenu države članice ne preprečujejo 

prikaza osebne zaščitne opreme, ki ni 

skladna s to uredbo, če je na mestu, 

dodeljenem razstavljavcu, na vidnem 

mestu oznaka, ki jasno kaže na neskladnost 

osebne zaščitne opreme s to uredbo in na 

to, da ne bo dostopna na trgu, dokler ne bo 

usklajena.  

 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Med predstavitvami opreme se sprejmejo 

ustrezni ukrepi za zagotovitev varnosti 

ljudi. 

Med predstavitvami opreme in preskusi na 

terenu se sprejmejo ustrezni ukrepi za 

zagotovitev varnosti ljudi in njihovo 

ozaveščanje. Preskusi na terenu niso 

namenjeni preskušanju učinkovitosti 

zaščite osebne zaščitne opreme, temveč 

ocenjevanju udobja, ergonomije in 

oblikovanja. Vse udeležene strani (npr. 

delodajalec ter uporabnik ali končni 

uporabnik) se formalno predhodno 

obvestijo o obsegu in namenu tega 

preskusa. Na osebni zaščitni opremi se 

jasno in neizbrisno namesti oznaka „samo 

za preskus na terenu“. Po poteku obdobja 

preskušanja se uporabljena osebna 

zaščitna oprema vrne proizvajalcu. 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvajalci pri dajanju osebne zaščitne 

opreme na trg zagotovijo, da je bila 

oblikovana in izdelana v skladu z 

zahtevami, ki so določene v Prilogi II. 

1. Proizvajalci pri dajanju osebne zaščitne 

opreme na trg zagotovijo, da je bila 

oblikovana in izdelana v skladu z 

bistvenimi in potrebnimi zahtevami, ki so 

določene v Prilogi II. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Proizvajalci hranijo tehnično 

dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti 

najmanj 10 let po tem, ko je bila osebna 

zaščitna oprema dana na trg. 

3. Proizvajalci hranijo tehnično 

dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti 

najmanj 10 let po tem, odkar je osebna 

zaščitna oprema dostopna na trgu. 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na osebni 

zaščitni opremi, ki jo dajo na trg, označena 

vrsta, serijska ali zaporedna številka ali 

kateri koli drugi identifikacijski element 

ali, kadar velikost ali narava osebne 

zaščitne opreme tega ne dopušča, 

zagotovijo, da so podatki navedeni na 

embalaži ali spremni listini osebne zaščitne 

opreme. 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na prav 

vsaki osebni zaščitni opremi, ki jo dajo na 

trg, označena vrsta, serijska ali zaporedna 

številka ali kateri koli drugi identifikacijski 

element ali, kadar velikost ali narava 

osebne zaščitne opreme tega ne dopušča, 

zagotovijo, da so podatki navedeni na 

embalaži ali spremni listini osebne zaščitne 

opreme. 

 

 



 

PE544.202v03-00 28/58 AD\1056753SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Proizvajalci na osebni zaščitni opremi 

navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 

ime ali registrirano blagovno znamko in 

poštni naslov, na katerem so dosegljivi, 

kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo 

na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen 

osebni zaščitni opremi. V naslovu se 

navede center za stike, kjer je proizvajalec 

dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki 

je končnim uporabnikom in organom za 

nadzor trga zlahka razumljiv. 

6. Proizvajalci na osebni zaščitni opremi 

navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 

ime ali registrirano blagovno znamko in 

poštni naslov, na katerem so dosegljivi, 

kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo 

na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen 

osebni zaščitni opremi. V naslovu se 

navede center za stike, kjer je proizvajalec 

dosegljiv. Kontaktni podatki so v uradnem 

jeziku končnih uporabnikov v državi 

članici, kjer bo omogočena dostopnost 

osebne zaščitne opreme na trgu. 

 

 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so osebni 

zaščitni opremi priložena navodila v skladu 

s točko 1.4 Priloge II v jeziku, ki ga končni 

uporabniki brez težav razumejo, kot ga 

določi zadevna država članica. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so vsaki 

osebni zaščitni opremi, vključno z njeno 

najmanjšo enoto, priložena navodila in 

drugi podatki v skladu s točko 1.4 Priloge 

II v uradnem jeziku končnih uporabnikov 

v državi članici, kjer je osebna zaščitna 

oprema dostopna na trgu, ter, če je 

mogoče, piktogrami.  

 

 

 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 9  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, ki 

so jo dali na trg, ni v skladu s to uredbo, 

nemudoma izvedejo potrebne korektivne 

ukrepe, da zagotovijo njeno skladnost ali 

pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. 

Kadar osebna zaščitna oprema predstavlja 

tveganje, proizvajalci poleg tega takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost osebne zaščitne opreme na trgu, 

in jim predložijo podrobne informacije, 

zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih 

korektivnih ukrepih. 

9. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, ki 

so jo dali na trg, ni v skladu s to uredbo, 

nemudoma izvedejo potrebne korektivne 

ukrepe, da zagotovijo njeno skladnost ali 

pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. 

Kadar osebna zaščitna oprema predstavlja 

tveganje, proizvajalci poleg tega takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost osebne zaščitne opreme na trgu, 

in jim predložijo podrobne informacije, 

zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih 

korektivnih ukrepih. Organi za nadzor 

trga so potem obvezani obveščati javnost o 

tveganju, dokler niso sprejeti korektivni 

ukrepi. Proizvajalci v času vzpostavljanja 

skladnosti odpokličejo osebno zaščitno 

opremo, da bi zagotovili visoko raven 

zaščite končnih uporabnikov. 

 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Proizvajalci na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnih nacionalnih organov 

posredujejo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

osebne zaščitne opreme v jeziku, ki ga 

pristojni nacionalni organ brez težav 

razume. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je preprečiti 

tveganje, ki ga povzroča osebna zaščitna 

oprema, ki so jo dali na trg. 

10. Proizvajalci na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnega nacionalnega organa 

v papirni ali še bolje elektronski obliki 
posredujejo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

osebne zaščitne opreme v uradnem jeziku 

tega organa. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je preprečiti 

tveganje, ki ga povzroča osebna zaščitna 

oprema, ki so jo dali na trg. 
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Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za obdobje 10 let po tem, ko je bila 

osebna zaščitna oprema dana na trg, 

omogoči nacionalnim organom za nadzor 

trga dostop do izjave EU o skladnosti in 

tehnične dokumentacije; 

(a) za obdobje 10 let po tem, odkar je 

osebna zaščitna oprema dostopna na trgu, 

omogoči nacionalnim organom za nadzor 

trga dostop do izjave EU o skladnosti in 

tehnične dokumentacije; 

 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) na podlagi utemeljene zahteve 

nacionalnega organa za nadzor trga 

navedenemu organu zagotovi vse 

informacije in dokumentacijo, ki so 

potrebne za dokazovanje skladnosti osebne 

zaščitne opreme; 

(b). na podlagi zahteve pristojnega 

nacionalnega organa navedenemu organu v 

papirni ali še bolje elektronski obliki 
zagotovi vse informacije in dokumentacijo, 

ki so potrebne za dokazovanje skladnosti 

osebne zaščitne opreme; 

 

 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) na zahtevo nacionalnih organov za 

nadzor trga sodeluje pri vseh dejavnostih, 

katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih 

predstavlja osebna zaščitna oprema, v 

okviru pooblastil pooblaščenega 

zastopnika. 

(c) na zahtevo pristojnih nacionalnih 

organov sodeluje pri vseh dejavnostih, 

katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih 

predstavlja osebna zaščitna oprema, v 

okviru pooblastil pooblaščenega 

zastopnika. 
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Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Uvozniki dajejo na trg le osebno 

zaščitno opremo, ki je skladna z 

zakonodajo. 

1. Uvozniki dajejo na trg le osebno 

zaščitno opremo, ki izpolnjuje zahteve iz te 

uredbe in ustreza predpisom Unije glede 

zdravstvenih in varnostnih zahtev. 

 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Preden uvozniki dajo osebno zaščitno 

opremo na trg, zagotovijo, da je 

proizvajalec izvedel ustrezne postopke 

ugotavljanja skladnosti iz člena 18. 

Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 

tehnično dokumentacijo, da ima osebna 

zaščitna oprema oznako CE, da ji je 

priložena izjava EU o skladnosti ali 

poenostavljena izjava EU o skladnosti in 

navodila iz člena 8(7) ter da je 

proizvajalec spoštoval zahteve iz člena 8(5) 

in (6). 

Preden uvozniki dajo osebno zaščitno 

opremo na trg, zagotovijo, da je 

proizvajalec izvedel bistvene postopke 

ugotavljanja skladnosti iz člena 18. 

Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil in 

posredoval tehnično dokumentacijo, da 

ima osebna zaščitna oprema oznako CE, da 

so ji priloženi izjava EU o skladnosti in 

poenostavljena izjava EU o skladnosti ter 

zahtevani dokumenti in da je proizvajalec 

spoštoval zahteve iz člena 8(5) in (6). 

 

 

 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uvozniki na osebni zaščitni opremi 

navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 

ime ali registrirano blagovno znamko in 

3. Uvozniki na osebni zaščitni opremi 

navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 

ime ali registrirano blagovno znamko in 
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poštni naslov, na katerem so dosegljivi, 

kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo 

na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen 

osebni zaščitni opremi. Kontaktni podatki 

so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in 

organom za nadzor trga zlahka razumljiv. 

poštni naslov, na katerem so dosegljivi, 

kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo 

na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen 

osebni zaščitni opremi. Kontaktni podatki 

so v uradnem jeziku končnih uporabnikov 

in organov za nadzor trga. 

 

 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Uvozniki zagotovijo, da so osebni 

zaščitni opremi priložena navodila v skladu 

s točko 1.4 Priloge II v jeziku, ki ga 

potrošniki in drugi končni uporabniki 

brez težav razumejo, kot ga določi zadevna 

država članica. 

4. Uvozniki zagotovijo, da so vsaki osebni 

zaščitni opremi, vključno z njeno 

najmanjšo enoto, priložena navodila in 

drugi podatki v skladu s točko 1.4 Priloge 

II v uradnem jeziku končnih uporabnikov 

v državi članici, kjer je osebna zaščitna 

oprema dostopna na trgu, in če je mogoče, 

bi moral biti jezik nevtralen. 

 

 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih 

predstavlja osebna zaščitna oprema, 

uvozniki za zaščito zdravja in varnosti 

potrošnikov in drugih končnih 

uporabnikov pregledujejo vzorce osnovne 

zaščitne opreme, dostopne na trgu, 

preverjajo in po potrebi vodijo evidenco 

pritožb in seznam neskladne in 

odpoklicane osebne zaščitne opreme ter o 

tovrstnem spremljanju obveščajo 

distributerje. 
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Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, ki 

so jo dali na trg, ni v skladu s to uredbo, 

nemudoma izvedejo potrebne korektivne 

ukrepe, da zagotovijo njeno skladnost ali 

pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. 

Če osebna zaščitna oprema predstavlja 

tveganje, uvozniki poleg tega takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost osebne zaščitne opreme na trgu, 

in jim predložijo podrobne informacije, 

zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih 

korektivnih ukrepih. 

6. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, ki 

so jo dali na trg, ni v skladu s to uredbo, 

nemudoma izvedejo potrebne korektivne 

ukrepe, da zagotovijo njeno skladnost ali 

pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. 

Tak ukrep se sprejme najpozneje pet 

delovnih dni potem, ko so bili uvozniki 

seznanjeni s to informacijo. Če osebna 

zaščitna oprema predstavlja tveganje, 

uvozniki poleg tega takoj obvestijo 

proizvajalca in organe za nadzor trga v 

državah članicah, kjer so omogočili 

dostopnost osebne zaščitne opreme na trgu, 

in jim predložijo podrobne informacije, 

zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih 

korektivnih ukrepih. Organi za nadzor 

trga so potem obvezani obveščati javnost o 

tveganju, dokler niso sprejeti korektivni 

ukrepi.  

 

 

 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preden omogočijo dostopnost osebne 

zaščitne opreme na trgu, distributerji 

preverijo, ali ima oznako CE, ali ji je 

priložena izjava EU o skladnosti ali 

poenostavljena izjava EU o skladnosti in 

ali je opremljena z navodili iz točke 1.4 

2. Preden omogočijo dostopnost osebne 

zaščitne opreme na trgu, distributerji 

preverijo, ali ima oznako CE, ali ji je 

priložena izjava EU o skladnosti ali 

poenostavljena izjava EU o skladnosti in 

ali je opremljena z navodili in drugimi 
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Priloge II v jeziku, ki je brez težav 

razumljiv končnim uporabnikom v državi 

članici, kjer bo omogočena dostopnost 

osebne zaščitne opreme na trgu, ter ali sta 

proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve 

iz člena 8(5) in (6) ter člena 10(3). 

podatki iz točke 1.4 Priloge II v uradnem 

jeziku končnih uporabnikov v državi 

članici, kjer bo omogočena dostopnost 

osebne zaščitne opreme na trgu, ter ali sta 

proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve 

iz člena 8(5) in (6) ter člena 10(3).  

 

 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če distributer meni ali ima razlog, da 

domneva, da osebna zaščitna oprema ni 

skladna z veljavnimi bistvenimi 

zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz 

Priloge II, omogoči dostopnost osebne 

zaščitne opreme na trgu šele po tem, ko je 

bila usklajena. Če osebna zaščitna oprema 

predstavlja tveganje, distributer o tem 

obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe 

za nadzor trga. 

Če distributer meni ali ima razlog, da 

domneva, da osebna zaščitna oprema ni 

skladna z veljavnimi bistvenimi 

zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz 

Priloge II, omogoči dostopnost osebne 

zaščitne opreme na trgu šele po tem, ko je 

bila usklajena. Če osebna zaščitna oprema 

predstavlja tveganje, distributer o tem 

obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe 

za nadzor trga. Nato proizvajalec 

nemudoma odpokliče osebno zaščitno 

opremo s trga. Organi za nadzor trga so 

potem obvezani obveščati javnost o 

tveganju, dokler niso sprejeti korektivni 

ukrepi.  

 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 4  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, 

katere dostopnost na trgu so omogočili, ni 

v skladu z zahtevami te uredbe, poskrbijo, 

da se izvedejo potrebni korektivni ukrepi, 

in zagotovijo skladnost osebne zaščitne 

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da osebna zaščitna oprema, 

katere dostopnost na trgu so omogočili, ni 

v skladu z zahtevami te uredbe, poskrbijo, 

da se izvedejo potrebni korektivni ukrepi, 

in zagotovijo skladnost osebne zaščitne 
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opreme ali pa jo po potrebi umaknejo ali 

odpokličejo. Če osebna zaščitna oprema 

predstavlja tveganje, distributerji poleg 

tega takoj obvestijo pristojne nacionalne 

organe države članice, v kateri so 

omogočili dostopnost osebna zaščitne 

opreme na trgu, in jim predložijo podrobne 

informacije, zlasti o neskladnosti in vseh 

sprejetih korektivnih ukrepih. 

opreme ali pa jo po potrebi umaknejo ali 

odpokličejo. Če osebna zaščitna oprema 

predstavlja tveganje, distributerji poleg 

tega takoj obvestijo proizvajalca in 

uvoznika ter organe za nadzor trga v 

državah članicah, kjer so omogočili 

dostopnost osebne zaščitne opreme na trgu, 

in jim predložijo podrobne informacije, 

zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih 

korektivnih ukrepih. Organi za nadzor 

trga so potem obvezani obveščati javnost o 

tveganju, dokler niso sprejeti korektivni 

ukrepi.  

 

 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Uvoznik ali distributer se za namene te 

uredbe obravnava kot proizvajalec in zanj 

veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 8, 

če da osebno zaščitno opremo na trg pod 

svojim imenom ali blagovno znamko ali 

spremeni osebno zaščitno opremo, ki je že 

bila dana na trg, na način, ki lahko vpliva 

na izpolnjevanje veljavnih bistvenih 

zdravstvenih in varnostnih zahtev iz 

Priloge II. 

Uvoznik ali distributer se za namene te 

uredbe obravnava kot proizvajalec in zanj 

veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 8, 

če da osebno zaščitno opremo na trg pod 

svojim imenom ali blagovno znamko ali 

spremeni osebno zaščitno opremo, ki je že 

bila dana na trg, na način, ki lahko vpliva 

na skladnost s to uredbo. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da 

je bilo dokazano izpolnjevanje veljavnih 

bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev 

iz Priloge II. 

1. V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da 

je bilo dokazano izpolnjevanje veljavnih 

bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev 

iz Priloge II. Vzorčna struktura izjave EU 

o skladnosti mora biti gospodarskim 
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subjektom zlahka dostopna na spletnem 

mestu. 

 

 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Oznaka CE je vidno, berljivo in 

neizbrisno nameščena na osebno zaščitno 

opremo. Če to ni mogoče ali upravičeno 

zaradi narave osebne zaščitne opreme, se 

oznaka namesti na embalažo in na spremne 

dokumente. 

2. Oznaka CE je vidno, berljivo in 

neizbrisno nameščena na osebno zaščitno 

opremo. Če to ni mogoče ali upravičeno 

zaradi narave osebne zaščitne opreme, se 

oznaka vidno, berljivo in neizbrisno 

namesti na embalažo ali na spremne 

dokumente. 

 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Oznaka CE je nameščena, preden je 

osebna zaščitna oprema dana na trg. Lahko 

ji sledi piktogram ali druga oznaka 

nevarnosti, pred katero naj bi osebna 

zaščitna oprema ščitila. 

3. Oznaka CE je nameščena, preden je 

osebna zaščitna oprema dana na trg. Lahko 

jo spremlja piktogram ali druga oznaka 

nevarnosti, pred katero naj bi osebna 

zaščitna oprema ščitila. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Organ za ugotavljanje skladnosti se 

ustanovi v skladu z nacionalnim pravom in 

je pravna oseba. 

2. Organ za ugotavljanje skladnosti se 

ustanovi v skladu z nacionalnim pravom 

vsake države članice in je pravna oseba. 
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Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Organ za ugotavljanje skladnosti je organ 

tretje strani, neodvisen od organizacije ali 

osebne zaščitne opreme, katere skladnost 

ugotavlja. 

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ 

tretje strani, neodvisen od organizacije ali 

osebne zaščitne opreme, katere skladnost 

ugotavlja, in ki podpiše izjavo, s katero 

potrdi svojo neodvisnost in 

nepristranskost. Ustrezno upošteva 

zdravstvene in varnostne zahteve iz 

Direktive 89/391/EGS in zlasti Direktive 

89/656/EGS. 

 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Organi za ugotavljanje skladnosti, njihovo 

najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za 

izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne 

sodelujejo neposredno ali posredno pri 

oblikovanju, proizvodnji, omogočanju 

dostopnosti, uporabi ali vzdrževanju 

osebne zaščitne opreme niti ne zastopajo 

strank, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Ne 

sodelujejo pri nobeni dejavnosti, ki bi 

lahko nasprotovala njihovi neodvisni 

presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi 

ugotavljanja skladnosti, za katere so 

priglašeni. To zlasti velja za svetovalne 

storitve. 

Organi za ugotavljanje skladnosti, njihovo 

najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za 

izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne 

sodelujejo neposredno ali posredno pri 

oblikovanju, proizvodnji, omogočanju 

dostopnosti, trženju, uporabi ali 

vzdrževanju osebne zaščitne opreme niti ne 

zastopajo strank, ki sodelujejo pri teh 

dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobeni 

dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi 

neodvisni presoji in integriteti v zvezi z 

dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za 

katere so priglašeni. To zlasti velja za 

svetovalne storitve. 

 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 
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Člen 23 – odstavek 7 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) primerno znanje in razumevanje 

bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev 

iz Priloge II, ustreznih harmoniziranih 

standardov ter ustreznih določb 

harmonizacijske zakonodaje Unije; 

(c) primerno znanje in razumevanje 

bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev 

iz Priloge II, ustreznih harmoniziranih 

standardov ter ustreznih določb 

harmonizacijske zakonodaje Unije in 

ustrezne nacionalne zakonodaje; 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Organi za ugotavljanje skladnosti 

sklenejo zavarovanje odgovornosti, razen 

če odgovornost prevzame država v skladu 

z nacionalnim pravom ali če je država 

članica sama neposredno odgovorna za 

ugotavljanje skladnosti. 

9. Organi za ugotavljanje skladnosti 

sklenejo zavarovanje odgovornosti, razen 

če odgovornost prevzame država članica v 

skladu z nacionalnim pravom ali če je 

država članica sama neposredno odgovorna 

za ugotavljanje skladnosti. 

 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. Organi za ugotavljanje skladnosti 

sodelujejo pri ustreznih dejavnostih 

standardizacije in dejavnostih skupine za 

usklajevanje priglašenega organa, 

ustanovljene v skladu s to uredbo, ali 

zagotovijo, da je njihovo osebje, 

odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja 

skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, 

upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo 

iz rezultatov dela navedene skupine, pa 

uporabljajo kot splošne smernice. 

11. Organi za ugotavljanje skladnosti 

sodelujejo pri ustreznih dejavnostih 

standardizacije in dejavnostih skupine za 

usklajevanje priglašenega organa, 

ustanovljene v skladu s to uredbo, ali 

zagotovijo, da je njihovo osebje, 

odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja 

skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, ter 

uporabljajo odločbe in dokumente, ki 

izhajajo iz rezultatov dela navedene 

skupine. 
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Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če priglašeni organ za določene naloge, 

povezane z ugotavljanjem skladnosti, 

sklene pogodbo s podizvajalci ali jih 

prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da 

podizvajalec ali hčerinsko podjetje 

izpolnjuje zahteve iz člena 23 ter o tem 

ustrezno obvesti priglasitveni organ. 

1. Če priglašeni organ za določene naloge, 

povezane z ugotavljanjem skladnosti, 

sklene pogodbo s podizvajalci ali jih 

prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da 

podizvajalci ali hčerinska podjetja v 

celotni verigi izpolnjujejo zahteve iz člena 

23 ter o tem ustrezno obvesti priglasitveni 

organ. 

 

 

 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 39 – naslov  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni Spremljanje, nadzor in kazni 

 

 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo pravila o kaznih, 

ki se uporabljajo za kršitve določb te 

uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene 

kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. Države članice obvestijo 

Komisijo o navedenih določbah najpozneje 

Države članice sprejmejo pravila o 

smernicah, spremljanju, nadzoru in 
kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb 

te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Da bi 

preprečile neustrezno rabo osebne 

zaščitne opreme in nenamerne napake, 
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[3 mesece pred začetkom uporabe te 

uredbe], takoj pa jo obvestijo tudi o vseh 

nadaljnjih spremembah navedenih določb. 

najprej oblikujejo smernice za 

izpolnjevanje zahtev iz te uredbe. Če po 

prejetju potrebnih smernic zahteve niso 

izpolnjene, so naslednji korak kazni. 

Predvidene kazni morajo biti učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne. Države članice 

obvestijo Komisijo o navedenih določbah 

najpozneje [3 mesece pred začetkom 

uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo 

tudi o vseh nadaljnjih spremembah 

navedenih določb. 

 

 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Priloga I – kategorija III – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebna zaščitna oprema, namenjena zaščiti 

uporabnikov pred zelo resnimi 

nevarnostmi. Kategorija IIII vključuje 

izključno osebno zaščitno opremo, 

namenjeno zaščiti uporabnikov pred 

naslednjimi nevarnostmi: 

Osebna zaščitna oprema, namenjena zaščiti 

uporabnikov pred zelo resnimi 

nevarnostmi, kot so smrt ali nepopravljive 

poškodbe in škoda za zdravje. Kategorija 

III vključuje izključno osebno zaščitno 

opremo, namenjeno zaščiti uporabnikov 

pred naslednjimi nevarnostmi:  

 

 

 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Priloga I – kategorija 3 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) okolji z nizko temperaturo, katerih 

učinki so primerljivi s tistimi pri 

temperaturi zraka najmanj –50 °C ali manj; 

(e) okolji z nizko temperaturo, katerih 

učinki so enakovredni tistim pri 

temperaturi zraka najmanj –50 °C ali manj 

ob upoštevanju občutka mraza zaradi 

vetra; 
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Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 UVODNE OPOMBE 

 1. Bistvene zdravstvene in varnostne 

zahteve, določene v tej uredbi, so obvezne. 

 2. Obveznosti na podlagi bistvenih 

zdravstvenih in varnostnih zahtev veljajo 

samo, če za zadevno osebno zaščitno 

opremo obstaja ustrezna nevarnost. 

 3. Bistvene zahteve je treba razlagati in 

izpolnjevati ob upoštevanju najnovejših 

tehničnih dosežkov in prakse med 

oblikovanjem in izdelavo, pa tudi 

tehničnih in gospodarskih vidikov, ki 

morajo biti združljivi z visoko ravnjo 

varovanja zdravja in varnosti. 

 4. Proizvajalec mora opraviti oceno 

nevarnosti, da bi ugotovil vse nevarnosti, 

ki se lahko pojavijo v zvezi z osebno 

zaščitno opremo. Nato jo na podlagi ocene 

oblikuje in izdela. 

 5. Proizvajalec pri oblikovanju in izdelavi 

osebne zaščitne opreme ter pri 

sestavljanju navodil upošteva predvideno 

uporabo osebne zaščitne opreme in druge 

načine uporabe, ki jih je možno razumno 

predvideti. Po potrebi se zagotovi tudi 

varovanje zdravja in varnosti drugih oseb, 

ne le uporabnika. 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebna zaščitna oprema mora zagotavljati 

ustrezno zaščito pred nevarnostmi, za 

katere je namenjena. 

Osebna zaščitna oprema mora zagotavljati 

ustrezno zaščito pred nevarnostmi, da bi 

zagotovila in ohranila zdravje in varnost 

uporabnikov in tretjih oseb. 

 

 

 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.2. – točka 1.2.1. – točka 1.2.1.1. 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Materiali, iz katerih je izdelana osebna 

zaščitna oprema, vključno s katerim koli od 

njihovih produktov razgradnje, ne smejo 

škodljivo vplivati na zdravje ali varnost 

uporabnikov. 

Materiali, iz katerih je izdelana osebna 

zaščitna oprema, vključno s katerim koli od 

njihovih produktov razgradnje, ne smejo 

škodljivo vplivati na zdravje ali varnost 

uporabnikov ali povzročiti, da osebna 

zaščitna oprema več ne izpolnjuje 

bistvenih zdravstvenih in varnostnih 

zahtev iz te uredbe. 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.2. – točka 1.2.1. – točka 1.2.1.2. – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.2.1.2. Zadovoljiva površina vseh delov 

osebne zaščitne opreme pri stiku z 

uporabnikom 

1.2.1.2. Optimalna površina vseh delov 

osebne zaščitne opreme pri stiku z 

uporabnikom 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.4. – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.4. Navodila proizvajalca 1.4. Navodila in podatki proizvajalca 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.4. – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) shranjevanju, uporabi, čiščenju, 

vzdrževanju, servisiranju in razkuževanju. 

Izdelki za čiščenje, vzdrževanje ali 

razkuževanje, ki jih priporočijo 

proizvajalci, ne smejo škodljivo vplivati na 

osebno zaščitno opremo ali uporabnike, če 

se uporabljajo v skladu z ustreznimi 

navodili; 

(a) shranjevanju, uporabi, čiščenju, 

vzdrževanju, servisiranju in razkuževanju. 

Izdelki za čiščenje, vzdrževanje ali 

razkuževanje, ki jih navedejo proizvajalci, 

ne smejo škodljivo vplivati na osebno 

zaščitno opremo ali uporabnike, če se 

uporabljajo v skladu z ustreznimi navodili; 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.4. – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) roku ali obdobju uporabe osebne 

zaščitne opreme ali nekaterih njenih 

sestavnih delov; 

(e) roku ali obdobju uporabe osebne 

zaščitne opreme ali njenih sestavnih delov; 

 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 1 – točka 1.4. – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta navodila, ki morajo biti natančna in 

razumljiva, morajo biti zagotovljena vsaj v 

uradnem jeziku namembne države članice. 

Ta navodila, ki morajo biti natančna in 

razumljiva, morajo biti zagotovljena v 

uradnem jeziku namembne države članice, 

da bi končnemu uporabniku zagotovili 

varno in pravilno uporabo osebne zaščitne 
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opreme. Morebitna dodatna ustrezna 

navodila za izbiro, uporabo, nego in 

vzdrževanje osebne zaščitne opreme je 

treba zagotoviti tako, da so zlahka 

dostopna vsem zadevnim osebam. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.3. – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po potrebi jih je treba obdelati s sredstvi za 

preprečevanje rošenja ali ta sredstva 

zagotoviti. 

Obdelati jih je treba s sredstvi za 

preprečevanje rošenja ali ta sredstva 

zagotoviti. 

 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.4. – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če proizvajalec ne more jamčiti za 

življenjsko dobo osebne zaščitne opreme, 

mora v navodilih navesti vse potrebne 

podatke, da kupcu ali uporabniku 

omogoči določiti razumen rok uporabe, ob 

upoštevanju kakovosti modela in 

razpoložljivih možnosti shranjevanja, 

uporabe, čiščenja, servisiranja in 

vzdrževanja. 

črtano 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.4. – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je verjetno, da bo redna uporaba 

čistilnih postopkov, ki jih priporoča 

Če je verjetno, da bo redna uporaba 

čistilnih postopkov, ki jih priporoča 
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proizvajalec, povzročila precejšnje in hitro 

zmanjšanje učinkovitosti osebne zaščitne 

opreme, mora proizvajalec, če je mogoče, 

na vsak del osebne zaščitne opreme, ki je 

dana na trg, pritrditi znak, ki kaže največje 

število čistilnih postopkov, ki se lahko 

opravijo, preden je treba opremo pregledati 

ali zavreči; če tega znaka ni, mora 

proizvajalec te podatke zagotoviti v svojih 

navodilih. 

proizvajalec, povzročila precejšnje in hitro 

zmanjšanje učinkovitosti osebne zaščitne 

opreme, mora proizvajalec na vsak del 

osebne zaščitne opreme, ki je dana na trg, 

pritrditi znak, ki kaže največje število 

čistilnih postopkov, ki se lahko opravijo, 

preden je treba opremo pregledati ali 

zavreči. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.4. – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi ohranili polno učinkovitost osebne 

zaščitne opreme in ustrezno zaščitili 

končnega uporabnika, pogoji 

shranjevanja ne smejo negativno vplivati 

na osebno zaščitno opremo. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.8. – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.8. Osebna zaščitna oprema za uporabo v 

zelo nevarnih razmerah 

2.8. Osebna zaščitna oprema za uporabo v 

zelo tveganih razmerah 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.8. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navodila, ki jih proizvajalec izda skupaj z 

osebno zaščitno opremo za uporabo v zelo 

nevarnih razmerah, morajo zlasti vsebovati 

podatke, namenjene pristojnim in 

Navodila, ki jih proizvajalec izda skupaj z 

osebno zaščitno opremo za uporabo v zelo 

tveganih razmerah, morajo zlasti vsebovati 

podatke, namenjene pristojnim in 
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usposobljenim posameznikom, ki so 

kvalificirani za to, da jih raztolmačijo in 

zagotovijo, da jih bo uporabnik uporabljal. 

usposobljenim posameznikom, ki so 

kvalificirani za to, da jih raztolmačijo in 

zagotovijo, da jih bo uporabnik uporabljal. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.8. – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če osebna zaščitna oprema vključuje 

alarm, ki se sproži, če ni zagotovljena 

običajna raven zaščite, mora biti oblikovan 

in nameščen tako, da ga uporabnik v 

predvidljivih okoliščinah uporabe lahko 

zazna. 

Če osebna zaščitna oprema vključuje 

alarm, ki se sproži, če ni zagotovljena 

običajna raven zaščite, mora biti oblikovan 

in nameščen tako, da ga uporabnik v vseh 

predvidljivih pogojih uporabe lahko zazna. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.9. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če osebna zaščitna oprema vključuje 

sestavne dele, ki jih uporabnik lahko za 

namene nadomestitve prilagodi ali 

odstrani, morajo biti ti oblikovani in 

izdelani tako, da jih je mogoče preprosto 

namestiti in odstraniti brez orodja. 

Če osebna zaščitna oprema vključuje 

sestavne dele, ki jih uporabnik lahko za 

namene nadomestitve prilagodi ali 

odstrani, morajo biti ti oblikovani in 

izdelani tako, da jih je mogoče preprosto 

prilagoditi in odstraniti brez orodja. 

 

 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.12. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki 

so neposredno ali posredno povezane z 

zdravjem in varnostjo ter pritrjene na te 

vrste osebne zaščitne opreme, morajo, če je 

Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki 

so neposredno ali posredno povezane z 

zdravjem in varnostjo ter pritrjene na te 

vrste osebne zaščitne opreme, morajo, če je 
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mogoče, imeti obliko harmoniziranih 

piktogramov ali ideogramov. Morajo biti 

popolnoma vidni in berljivi ter taki ostati v 

vsej predvideni dobi uporabe osebne 

zaščitne opreme. Poleg tega morajo biti te 

oznake popolne, natančne in razumljive, da 

se prepreči njihovo napačno tolmačenje; če 

vključujejo besede ali stavke, morajo biti ti 

v uradnem jeziku države članice, kjer se 

bo oprema uporabljala. 

mogoče, imeti obliko harmoniziranih 

piktogramov ali ideogramov. Morajo biti 

popolnoma vidni in berljivi ter taki ostati v 

vsej predvideni dobi uporabe osebne 

zaščitne opreme. Poleg tega morajo biti te 

oznake popolne, natančne in razumljive, da 

se prepreči njihovo napačno tolmačenje; če 

vključujejo besede ali stavke, morajo biti ti 

v jeziku, ki ga potrošniki in končni 

uporabniki brez težav razumejo in ki ga 

določi država članica, v kateri je oprema 

dostopna na trgu. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.12. – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je osebna zaščitna oprema (ali njen 

zamenljivi sestavni del) premajhna, da bi 

omogočila namestitev celotne potrebne 

oznake ali njenega dela, morajo biti 

ustrezni podatki omenjeni na embalaži in v 

proizvajalčevih navodilih. 

Če je osebna zaščitna oprema (ali njen 

zamenljivi sestavni del) premajhna, da bi 

omogočila namestitev celotne potrebne 

oznake ali njenega dela, morajo biti 

ustrezni podatki omenjeni na embalaži in 

jasno in ustrezno omenjeni v 

proizvajalčevih navodilih. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 2 – točka 2.14. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebna zaščitna oprema, ki je oblikovana 

za zaščito uporabnika pred več možnimi 

sočasnimi nevarnostmi, mora biti 

oblikovana in izdelana tako, da izpolni 

bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, 

ki so povezane z vsako od teh nevarnosti. 

Osebna zaščitna oprema, ki je oblikovana 

za zaščito uporabnika pred več možnimi 

sočasnimi nevarnostmi, mora biti 

oblikovana in izdelana tako, da izpolni vse 

bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, 

ki so povezane z vsako od teh nevarnosti. 
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Predlog spremembe  107 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.4. – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.4. Zaščita v vodi 3.4. Zaščita v tekočem sredstvu 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.4. – točka 3.4.2. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Oblačila, ki zagotavljajo učinkovito raven 

plovnosti, odvisno od njihove predvidljive 

uporabe, ki so med nošenjem varna in 

zagotavljajo pozitiven oporo v vodi. V 

predvidljivih okoliščinah uporabe ta 

osebna zaščitna oprema ne sme ovirati 

uporabnika pri gibanju, temveč mu mora še 

zlasti omogočiti, da lahko plava ali ukrepa, 

da se izogne nevarnosti ali rešuje druge 

osebe. 

Oblačila, ki zagotavljajo učinkovito raven 

plovnosti, odvisno od njihove predvidljive 

uporabe, ki so med nošenjem varna in 

zagotavljajo pozitiven oporo v tekočem 

sredstvu. V predvidljivih okoliščinah 

uporabe ta osebna zaščitna oprema ne sme 

ovirati uporabnika pri gibanju, temveč mu 

mora še zlasti omogočiti, da lahko plava ali 

ukrepa, da se izogne nevarnosti ali rešuje 

druge osebe. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.5. – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak kos osebne zaščitne opreme mora 

imeti znak z navedbo ravni zmanjšanja 

hrupa, ki ga zagotavlja osebna zaščitna 

oprema; če to ni mogoče, je znak treba 

pritrditi na embalažo. 

Vsak kos osebne zaščitne opreme mora 

imeti znak z navedbo ravni zmanjšanja 

hrupa, ki ga zagotavlja osebna zaščitna 

oprema; če to ni mogoče, je treba znak 

jasno in ustrezno pritrditi na embalažo. 
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Predlog spremembe  110 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.6. – točka 3.6.1. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sestavni materiali in drugi sestavni deli, ki 

so namenjeni zaščiti pred sevalno in 

konvekcijsko toploto, morajo imeti 

ustrezen koeficient prenosa verjetnega 

toplotnega toka in biti dovolj negorljivi, da 

v predvidljivih okoliščinah uporabe 

preprečujejo kakršno koli nevarnost 

spontanega vžiga. 

Sestavni materiali in drugi sestavni deli, ki 

so namenjeni zaščiti pred sevalno in 

konvekcijsko toploto, morajo imeti 

ustrezen koeficient prenosa verjetnega 

toplotnega toka in biti ustrezno negorljivi, 

da v predvidljivih okoliščinah uporabe 

preprečujejo kakršno koli nevarnost 

spontanega vžiga. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.6. – točka 3.6.1. – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Materiali in drugi sestavni deli osebne 

zaščitne opreme, ki lahko naključno 

pridejo v stik s plamenom, in tisti, ki se 

uporabljajo pri izdelavi opreme za gašenje 

požarov, morajo prav tako imeti raven 

nevnetljivosti, ki ustreza razredu 

nevarnosti, povezanem s predvidljivimi 

okoliščinami uporabe. Ne smejo se taliti pri 

izpostavljenosti plamenom in ne smejo 

prispevati k širjenju ognja. 

Materiali in drugi sestavni deli osebne 

zaščitne opreme, ki lahko naključno 

pridejo v stik s plamenom, in tisti, ki se 

uporabljajo pri izdelavi opreme za uporabo 

v industriji ali za gašenje požarov, morajo 

prav tako imeti raven nevnetljivosti in 

zaščite pred vročino ali obločnim gretjem, 

ki ustreza razredu nevarnosti, povezanem s 

predvidljivimi okoliščinami uporabe. Ne 

smejo se taliti pri izpostavljenosti 

plamenom in ne smejo prispevati k širjenju 

ognja. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.6. – točka 3.6.2. – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvajalčeva navodila, ki spremljajo 

osebno zaščitno opremo, namenjeno 

Proizvajalčeva navodila, ki spremljajo 

osebno zaščitno opremo, namenjeno 
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kratkotrajni uporabi v okoljih z visoko 

temperaturo, morajo še zlasti navajati vse 

ustrezne podatke za določitev največje 

dopustne izpostavljenosti uporabnika 

vročini, ki jo prenaša oprema, ko se 

uporablja v skladu s predvidenim 

namenom. 

uporabi za omejen čas v okoljih z visoko 

temperaturo, morajo še zlasti navajati vse 

ustrezne podatke za določitev največje 

dopustne izpostavljenosti uporabnika 

vročini, ki jo prenaša oprema, ko se 

uporablja v skladu s predvidenim 

namenom. 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.7. – točka 3.7.2. – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) osebna zaščitna oprema mora čim bolj 

preprečevati vdor tekočin, kakršna je 

deževnica, in ne sme povzročati poškodb, 

ki nastanejo zaradi stika med njenim 

mrzlim zaščitnim vrhnjim delom in 

uporabnikom. 

(b) osebna zaščitna oprema mora 

preprečevati vdor tekočin, kakršna je 

deževnica, in ne sme povzročati poškodb, 

ki nastanejo zaradi stika med njenim 

mrzlim zaščitnim vrhnjim delom in 

uporabnikom. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.9. – točka 3.9.1. – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebna zaščitna oprema, ki je namenjena 

preprečevanju akutnih ali kroničnih 

poškodb oči zaradi virov neionizirajočega 

sevanja, mora absorbirati ali odbiti večino 

energije, ki seva v škodljivih valovnih 

dolžinah, ne da bi v predvidljivih 

okoliščinah uporabe nepravilno učinkovala 

na prepuščanje neškodljivega dela vidnega 

spektra, dojemanja kontrastov in zmožnosti 

razločevanja barv, kjer se to zahteva. 

Osebna zaščitna oprema, ki je namenjena 

preprečevanju akutnih ali kroničnih 

poškodb oči zaradi virov neionizirajočega 

sevanja, mora absorbirati ali odbiti vso 

energijo, ki seva v škodljivih valovnih 

dolžinah, ne da bi v predvidljivih 

okoliščinah uporabe nepravilno učinkovala 

na prepuščanje neškodljivega dela vidnega 

spektra, dojemanja kontrastov in zmožnosti 

razločevanja barv, kjer se to zahteva. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.9. – točka 3.9.1. – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V ta namen morajo biti zaščitna očala 

oblikovana in izdelana tako, da imajo za 

vsako škodljivo valovno dolžino takšen 

faktor spektralne prepustnosti, da se 

osvetljevalna gostota sevajoče energije, ki 

lahko doseže uporabnikovo oko, s filtrom 

kar najbolj zmanjša in v nobenih 

okoliščinah ne preseže največje dopustne 

izpostavitvene vrednosti. 

V ta namen mora biti zaščitna oprema za 

oči oblikovana in izdelana tako, da ima za 

vsako škodljivo valovno dolžino takšen 

faktor spektralne prepustnosti, da se 

osvetljevalna gostota sevajoče energije, ki 

lahko doseže uporabnikovo oko, s filtrom 

kar najbolj zmanjša in v nobenih 

okoliščinah ne preseže največje dopustne 

izpostavitvene vrednosti. Osebna zaščitna 

oprema, namenjena zaščiti kože pred 

neionizirajočim sevanjem, mora 

absorbirati ali odbiti večino energije, ki 

seva v škodljivih valovnih dolžinah. 

Obrazložitev 

Če bo predlog za nadomestitev izraza „zaščitna očala“ z izrazom „zaščitna oprema za oči“ 

sprejet, se sprememba vnese povsod v besedilu. 

 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.9. – točka 3.9.1. – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega se lastnosti očal ne smejo 

poslabšati ali izgubiti zaradi učinkov 

sevanja v predvidljivih okoliščinah 

uporabe, vsi trženi vzorci pa morajo imeti 

številko zaščitnega faktorja, ki ustreza 

spektralni porazdelitveni krivulji njihovega 

faktorja prepustnosti. 

Poleg tega se lastnosti opreme za zaščito 

oči ne smejo poslabšati ali izgubiti zaradi 

učinkov sevanja v predvidljivih 

okoliščinah uporabe, vsi trženi vzorci pa 

morajo imeti številko zaščitnega faktorja, 

ki ustreza spektralni porazdelitveni krivulji 

njihovega faktorja prepustnosti. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.9. – točka 3.9.1. – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Očala, ki so primerna za vire sevanja Oprema za zaščito oči, ki je primerna za 
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istega tipa, morajo biti razvrščena po 

naraščajočem vrstnem redu glede na 

zaščitne faktorje, proizvajalčeva navodila 

pa morajo še zlasti navajati, kako izbrati 

najustreznejšo osebno zaščitno opremo ob 

upoštevanju pomembnih okoliščin 

uporabe, kakršni sta razdalja do vira in 

spektralna porazdelitev energije, ki seva na 

tej razdalji. 

vire sevanja istega tipa, mora biti 

razvrščena po naraščajočem vrstnem redu 

glede na zaščitne faktorje, proizvajalčeva 

navodila pa morajo še zlasti navajati, kako 

izbrati najustreznejšo osebno zaščitno 

opremo ob upoštevanju pomembnih 

okoliščin uporabe, kakršni sta razdalja do 

vira in spektralna porazdelitev energije, ki 

seva na tej razdalji. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.9. – točka 3.9.1. – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvajalec mora vse primerke filtrirnih 

očal označiti z ustreznimi številkami 

zaščitnega faktorja. 

Proizvajalec mora vse primerke filtrirne 

zaščitne opreme za oči označiti z 

ustreznimi številkami zaščitnega faktorja. 
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Predlog uredbe 

Priloga II – točka 3 – točka 3.10. – točka 3.10.2. – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V ta namen je treba sestavne materiale in 

druge sestavne dele teh vrst osebne 

zaščitne opreme izbrati ali oblikovati in 

vgraditi tako, da se zagotovi kar se da 

popolna neprepustnost, ki bo po potrebi 

omogočila dolgotrajno vsakodnevno 

uporabo ali, če to ni mogoče, omejena 

prepustnost, zaradi katere bo imela osebna 

zaščitna oprema omejeno dobo nošenja. 

V ta namen je treba sestavne materiale in 

druge sestavne dele teh vrst osebne 

zaščitne opreme izbrati ali oblikovati in 

vgraditi tako, da se zagotovi popolna 

neprepustnost, ki bo omogočila tudi 

dolgotrajno vsakodnevno uporabo ali, če to 

ni mogoče, omejena prepustnost, zaradi 

katere bo imela osebna zaščitna oprema 

omejeno dobo nošenja. 

 

Predlog spremembe  120 

Predlog uredbe 

Priloga III – odstavek 2 – točka 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. seznam bistvenih zdravstvenih in 

varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za 

osebno zaščitno opremo; 

3. seznam vseh bistvenih zdravstvenih in 

varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za 

osebno zaščitno opremo; 
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Predlog uredbe 

Priloga III – odstavek 2 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. opis načina, na katerega proizvajalec 

med proizvodnjo osebne zaščitne opreme 

zagotovi njeno skladnost s specifikacijami 

za oblikovanje; 

10. opis načina, na katerega proizvajalec 

med proizvodnjo osebne zaščitne opreme 

zagotovi njeno skladnost s specifikacijami, 

opredeljenimi v tehnični dokumentaciji; 
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Predlog uredbe 

Priloga IV – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Notranji nadzor proizvodnje je postopek 

ugotavljanja skladnosti, pri katerem 

proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 

in 4 ter zagotovi in na lastno odgovornost 

izjavi, da zadevna osebna zaščitna oprema 

izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in 

varnostne zahteve iz člena 5 in Priloge II. 

1. Notranji nadzor proizvodnje je postopek 

ugotavljanja skladnosti, pri katerem 

proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 

in 4 ter zagotovi in na lastno odgovornost 

izjavi, da zadevna osebna zaščitna oprema 

izpolnjuje veljavne zahteve iz te uredbe. 
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Predlog uredbe 

Priloga IV – točka 4 – točka 4.1. 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.1. Proizvajalec na vsako posamezno 4.1. Proizvajalec na vsako posamezno 
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osebno zaščitno opremo, ki izpolnjuje 

veljavne zdravstvene in varnostne zahteve, 

pritrdi oznako CE. 

osebno zaščitno opremo, ki izpolnjuje 

veljavne zahteve iz te uredbe, pritrdi 

oznako CE. 
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Predlog uredbe 

Priloga V – točka 3 – odstavek 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) za osebno zaščitno opremo, izdelano 

po meri, opis razpona dovoljenih 

sprememb in opis ukrepov, ki jih mora 

gospodarski subjekt sprejeti med 

postopkom proizvodnje za zagotovitev, da 

je vsaka enota osebne zaščitne opreme 

skladna z odobrenim tipom osebne 

zaščitne opreme in z veljavnimi bistvenimi 

zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog uredbe 

Priloga V – točka 7 – točka 7.3. 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7.3. Proizvajalec zagotovi, da osebna 

zaščitna oprema še naprej izpolnjuje 

veljavne bistvene zdravstvene in varnostne 

zahteve glede na najnovejše stanje na 

področju tehnološkega razvoja. 

7.3. Proizvajalec zagotovi, da osebna 

zaščitna oprema še naprej izpolnjuje 

veljavne bistvene zdravstvene in varnostne 

zahteve. 
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Predlog uredbe 

Priloga V – točka 7 – točka 7.4. – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru spremembe stanja na 

področju tehnološkega razvoja iz točke 

(b) v primeru spremembe stanja na 
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7.3; področju pravnih zahtev iz točke 7.3; 
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Predlog uredbe 

Priloga V – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalec za obdobje 10 let po tem, 

ko je bila osebna zaščitna oprema dana na 

trg, omogoči nacionalnim organom dostop 

do potrdila o atestu EU, njegovih prilog in 

dodatkov, vključno s tehnično 

dokumentacijo. 

9. Proizvajalec za obdobje 10 let po tem, 

odkar je osebna zaščitna oprema dostopna 

na trgu, omogoči nacionalnim organom 

dostop do certifikata o EU-pregledu tipa, 

njegovih prilog in dodatkov, vključno s 

tehnično dokumentacijo. 
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Predlog uredbe 

Priloga VI – točka 2 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za osebno zaščitno opremo, izdelano po 

meri, proizvajalec sprejme vse potrebne 

ukrepe, da se s proizvodnim procesom in 

njegovim spremljanjem zagotovi skladnost 

proizvedene osebne zaščitne opreme, 

izdelane po meri, z osnovnim modelom, 

opisanim v potrdilu o atestu EU, in 

veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami. 

Za osebno zaščitno opremo, izdelano po 

meri, proizvajalec sprejme vse potrebne 

ukrepe, da se s proizvodnim procesom in 

njegovim spremljanjem zagotovi skladnost 

osebne zaščitne opreme, izdelane po meri, 

z osnovnim modelom, opisanim v 

certifikatu o EU-pregledu tipa, in 

veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami. 

 Za osebno zaščitno opremo, prilagojeno 

posamezniku, proizvajalec sprejme vse 

potrebne ukrepe, da se s procesom 

prilagajanja in njegovim spremljanjem 

zagotovi skladnost osebne zaščitne 

opreme, prilagojene posamezniku, z 

osnovnim modelom, opisanim v 

certifikatu o EU-pregledu tipa, in 

veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami. 
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Predlog uredbe 

Priloga VI – odstavek 1 – točka 3 – točka 3.1. 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.1. Proizvajalec oznako CE namesti na 

vsako posamezno osebno zaščitno opremo, 

ki je v skladu s tipom, opisanim v potrdilu 

o atestu EU, in izpolnjuje veljavne 

bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. 

3.1. Proizvajalec oznako CE namesti na 

vsako posamezno osebno zaščitno opremo, 

ki je v skladu s tipom, opisanim v 

certifikatu o EU-pregledu tipa, in 

izpolnjuje veljavne zahteve iz te uredbe. 
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Predlog uredbe 

Priloga VII – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja 

izdelka je del postopka ugotavljanja 

skladnosti, v okviru katerega proizvajalec 

izpolni obveznosti iz točk 2, 3, 5.2 in 6 ter 

na lastno odgovornost zagotovi in izjavi, da 

je osebna zaščitna oprema, za katero 

veljajo določbe iz točke 4, v skladu s 

tipom, opisanim v potrdilu o atestu EU, in 

da izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene 

in varnostne zahteve iz člena 5 in Priloge 

II. 

1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja 

izdelka je del postopka ugotavljanja 

skladnosti, v okviru katerega proizvajalec 

izpolni obveznosti iz točk 2, 3, 5.2 in 6 ter 

na lastno odgovornost zagotovi in izjavi, da 

je osebna zaščitna oprema, za katero 

veljajo določbe iz točke 4, v skladu s 

tipom, opisanim v certifikatu o EU-

pregledu tipa, in da izpolnjuje veljavne 

zahteve te uredbe. 
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Predlog uredbe 

Priloga VIII – točka 6 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Proizvajalec še 10 let po tem, ko je bila 

osebna zaščitna oprema dana na trg, 

6. Proizvajalec še 10 let po tem, odkar je 

osebna zaščitna oprema dostopna na trgu, 
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omogoča državnim organom dostop do: omogoča državnim organom dostop do: 
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Predlog uredbe 

Priloga IX – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Osebna zaščitna oprema (številka 

izdelka, vrste ali serije): 

1. Identifikacija osebne zaščitne opreme 

(številka izdelka, vrste ali serije. Če to 

pripomore k identifikaciji osebne zaščitne 

opreme, lahko vključuje dovolj jasno 

sliko): 
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