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PREDLOGI SPREMEMB 001-051  
vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
 
Poročilo 
Zuzana Roithová A7-0008/2014 
Tlačna oprema 
 
Predlog direktive (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Sklep št. 768/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
skupnem okviru za trženje proizvodov in 
razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS15 
določa skupni okvir za splošna načela in 
referenčne določbe za uporabo v 
zakonodaji, ki bo harmoniziral pogoje za 
trženje proizvodov z namenom zagotoviti 
skladno podlago za revizije ali prenovitev 
navedene zakonodaje. Zato bi bilo treba 
Direktivo 97/23/ES prilagoditi 
navedenemu sklepu. 

(3) Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
skupnem okviru za trženje proizvodov in 
razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS15 
določa skupna načela in referenčne 
določbe za uporabo v sektorski zakonodaji 
z namenom zagotavljanja skladne podlage 
za revizijo ali prenovitev navedene 
zakonodaje. Zato bi bilo treba 
Direktivo 97/23/ES prilagoditi 
navedenemu sklepu. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Direktiva zajema tlačno opremo, ki je 
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v trenutku, ko je dana na trg, na trgu 
Unije nova; to pomeni, da je tlačna 
oprema nova in jo je izdelal proizvajalec s 
sedežem v Uniji ali da je bila nova ali 
rabljena uvožena iz tretje države. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) To direktivo bi bilo treba uporabljati 
za vse vrste dobave, vključno s prodajo na 
daljavo. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 15 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti v 
zvezi s svojimi vlogami v dobavni verigi 
odgovorni za skladnost tlačne opreme z 
zahtevami iz te direktive, da zagotovijo 
visoko raven zaščite javnega interesa, na 
primer zdravja in varnosti ter zaščite 
uporabnikov, in da se zagotovi poštena 
konkurenca na trgu Unije. 

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti v 
zvezi s svojimi vlogami v dobavni verigi 
odgovorni za skladnost tlačne opreme z 
zahtevami iz te direktive, da se zagotovi 
visoka raven zaščite javnih interesov, kot 
sta zdravje in varnost ljudi, zaščita 
domačih živali in premoženja, ter poštena 
konkurenca na trgu Unije. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 18 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da se olajša komunikacija med 
gospodarskimi subjekti, nacionalnimi 
organi za nadzor trga in potrošniki, bi 
države članice morale gospodarske 
subjekte spodbujati, naj poleg poštnega 
naslova navedejo še naslov svoje spletne 

(18) Da se olajša komunikacija med 
gospodarskimi subjekti, organi za nadzor 
trga in potrošniki bi morale države članice 
gospodarske subjekte spodbujati, naj poleg 
poštnega naslova navedejo še naslov svoje 
spletne strani. 



 

 
 PE533.750/ 3 

 SL 

strani. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 19 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Treba je zagotoviti, da je tlačna 
oprema iz tretjih držav, ki vstopa na trg 
Unije, skladna z zahtevami iz te direktive, 
in zlasti, da so proizvajalci za zadevno 
tlačno opremo opravili ustrezne postopke 
za oceno skladnosti. Za uvoznike bi bilo 
zato treba določiti, da morajo zagotoviti, da 
je tlačna oprema, ki jo dajo na trg, skladna 
z zahtevami iz te direktive, in da na trg ne 
dajejo tlačne opreme, ki z navedenimi 
zahtevami ni skladna ali predstavlja 
tveganje. Prav tako bi bilo za uvoznike 
treba določiti, da morajo zagotoviti, da so 
bili opravljeni postopki za oceno skladnosti 
ter da so oznake tlačne opreme in 
dokumentacija, ki so jo pripravili 
proizvajalci, nacionalnim organom na voljo 
za pregled. 

(19) Treba je zagotoviti, da je tlačna 
oprema iz tretjih držav, ki vstopa na trg 
Unije, skladna z zahtevami iz te direktive, 
in zlasti, da so proizvajalci za zadevno 
tlačno opremo opravili ustrezne postopke 
za oceno skladnosti. Za uvoznike bi bilo 
zato treba določiti, da morajo zagotoviti, da 
je tlačna oprema, ki jo dajo na trg, skladna 
z zahtevami iz te direktive, in da na trg ne 
dajejo tlačne opreme, ki z navedenimi 
zahtevami ni skladna ali predstavlja 
tveganje. Prav tako bi bilo za uvoznike 
treba določiti, da morajo zagotoviti, da so 
bili opravljeni postopki za oceno skladnosti 
ter da so oznake tlačne opreme in 
dokumentacija, ki so jo pripravili 
proizvajalci, pristojnim nacionalnim 
organom na voljo za pregled. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Pri dajanju tlačne opreme na trg mora 
vsak uvoznik na tlačni opremi navesti 
svoje ime in poštni naslov, na katerem je 
dosegljiv. Izjeme od tega pravila so 
dovoljene v primerih, ko velikost ali narava 
tlačne opreme tega ne dovoljujeta. Sem 
spadajo tudi primeri, ko bi uvoznik za to, 
da bi na opremi navedel svoje ime in 
naslov, moral odpreti embalažo tlačne 
opreme. 

(21) Pri dajanju tlačne opreme na trg mora 
vsak uvoznik na tlačni opremi navesti 
svoje ime, registrirano trgovsko ime ali 
registrirano blagovno znamko in poštni 
naslov, na katerem je dosegljiv. Izjeme od 
tega pravila so dovoljene v primerih, ko 
velikost ali narava tlačne opreme tega ne 
dovoljujeta. Sem spadajo tudi primeri, ko 
bi uvoznik za to, da bi na opremi navedel 
svoje ime in naslov, moral odpreti 
embalažo tlačne opreme. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 25 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Od gospodarskih subjektov se ne bi 
smelo zahtevati, da pri shranjevanju 
informacij, zahtevanih v skladu s to 
direktivo za identifikacijo gospodarskih 
subjektov, posodabljajo tovrstne 
informacije v zvezi z drugimi 
gospodarskimi subjekti, s katerimi so si 
medsebojno dobavljali tlačno opremo. 

(25) Od gospodarskih subjektov ne bi 
smeli zahtevati, da pri hranjenju 
informacij, ki so v skladu s to direktivo 
potrebne za identifikacijo drugih 
gospodarskih subjektov, posodabljajo 
tovrstne informacije o gospodarskih 
subjektih, od katerih ali ki so jim 
dobavljali tlačno opremo. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 29 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Z vidika vrste tveganj, ki jih zajema 
uporaba tlačne opreme, in da se 
gospodarskim subjektom omogoči 
dokazovanje, pristojnim organom pa 
zagotavljanje, da je tlačna oprema, do 
katere je omogočen dostop na trgu, 
skladna z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami, je treba zagotoviti postopke za 
oceno skladnosti . Ti postopki bi morali 
biti načrtovani z vidika stopnje nevarnosti, 
ki jo predstavlja tlačna oprema. Torej bi 
moral biti za vsak razred tlačne opreme na 
razpolago ustrezen postopek ali izbira med 
različnimi postopki, ki so po zahtevnosti 
enakovredni. Sklep št. 768/2008/ES določa 
modele za postopke za oceno skladnosti, ki 
vsebujejo od najmanj do najbolj stroge 
postopke, sorazmerno z zadevno ravnjo 
tveganja in zahtevano ravnjo varnosti. Da 
se zagotovi medsektorska skladnost in 
preprečijo ad hoc variante, je postopke za 
oceno skladnosti treba izbrati iz teh 
modelov. Podrobnosti, dodane navedenim 
postopkom, so upravičene z vrsto overitve, 
ki se zahteva za tlačno opremo. 

(29) Z vidika vrste tveganj, ki jih zajema 
uporaba tlačne opreme, in da se 
gospodarskim subjektom omogoči 
dokazovanje, pristojnim organom pa 
zagotavljanje, da tlačna oprema, do katere 
je omogočen dostop na trgu, izpolnjuje 
bistvene varnostne zahteve, je treba 
zagotoviti postopke za oceno skladnosti. Ti 
postopki bi morali biti načrtovani z vidika 
stopnje nevarnosti, ki jo predstavlja tlačna 
oprema. Torej bi moral biti za vsak razred 
tlačne opreme na razpolago ustrezen 
postopek ali izbira med različnimi 
postopki, ki so po zahtevnosti enakovredni. 
Sklep št. 768/2008/ES določa modele za 
postopke za oceno skladnosti, ki vsebujejo 
od najmanj do najbolj stroge postopke, 
sorazmerno z zadevno ravnjo tveganja in 
zahtevano ravnjo varnosti. Da se zagotovi 
medsektorska skladnost in preprečijo ad 
hoc variante, je postopke za oceno 
skladnosti treba izbrati iz teh modelov. 
Podrobnosti, dodane navedenim 
postopkom, so upravičene z vrsto overitve, 
ki se zahteva za tlačno opremo. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 33 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Da se zagotovi učinkovit dostop do 
informacij za namene nadzora trga, bi 
morale biti informacije, ki se zahtevajo za 
opredelitev vseh aktov Unije, ki se 
uporabljajo, na voljo v ‚enotni izjavi EU o 
skladnosti‘. 

(33) Da se zagotovi učinkovit dostop do 
informacij za namene nadzora trga, bi 
morale biti informacije, ki se zahtevajo za 
opredelitev vseh aktov Unije, ki se 
uporabljajo, na voljo v enotni izjavi EU o 
skladnosti. Da bi zmanjšali upravno 
breme za gospodarske subjekte, je lahko 
ta enotna izjava EU o skladnosti 
sestavljena iz dokumentacije ustreznih 
posameznih izjav o skladnosti. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 33 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) Pregledati je treba skladnost z 
ustreznimi bistvenimi varnostnimi 
zahtevami, da bi zagotovili učinkovito 
zaščito za potrošnike, druge uporabnike in 
tretje osebe. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 54 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(54) Treba je zagotoviti prehodne ureditve, 
ki bodo omogočile dostopnost na trgu in 
obratovanje tlačne opreme, ki je skladna z 
Direktivo 97/23/ES. 

(54) Treba je zagotoviti razumne prehodne 
ureditve, ki bodo omogočile, da bo pred 
datumom uporabe nacionalnih ukrepov 
za prenos te direktive tlačna oprema, ki je 
že bila dana na trg v skladu z Direktivo 
97/23/ES, dostopna na trgu in dana v 
obratovanje, ne da bi morala izpolnjevati 
dodatne zahteve za proizvode. Distributerji 
bi zato morali pred datumom začetka 
uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te 
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direktive imeti možnost dobavljati tlačno 
opremo, ki je bila dana na trg, to je 
zalogo, ki je že v distribucijski verigi. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 55 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(55) Države članice bi morale določiti 
pravila o kaznih, ki se bodo uporabljale za 
kršitve določb nacionalne zakonodaje, 
sprejete v skladu s to direktivo, in 
zagotoviti, da se te kazni izvajajo. Te kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

(55) Države članice bi morale določiti 
pravila o kaznih, ki se bodo uporabljale za 
kršitve nacionalnih določb, sprejetih v 
skladu s to direktivo, in zagotoviti, da se ta 
pravila izvajajo. Predvidene kazni bi 
morale biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 57 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(57) Obveznost prenosa te direktive v 
nacionalno pravo bi morala biti omejena na 
tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko 
spremembo v primerjavi z 
Direktivo 97/23/ES. Obveznost prenosa 
določb, ki so nespremenjene, izhaja iz 
Direktive 97/23/ES. 

(57) Obveznost prenosa te direktive v 
nacionalno pravo bi morala biti omejena na 
tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko 
spremembo v primerjavi s predhodno 
direktivo. Obveznost prenosa 
nespremenjenih določb izhaja iz 
predhodne direktive. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V tej direktivi se uporabljajo naslednje 
opredelitve : 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

 

Predlog spremembe  16 
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Predlog direktive 
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 24 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) „akreditacija“ pomeni akreditacijo, kot 
je opredeljena v členu 2(10) Uredbe (ES) 
št. 765/2008; 

(24) „akreditacija“ pomeni akreditacijo, kot 
je opredeljena v točki 10 člena 2 Uredbe 
(ES) št. 765/2008; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 25 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) „nacionalni akreditacijski organ“ 
pomeni nacionalni akreditacijski organ, kot 
je opredeljen v členu 2(11) Uredbe (ES) 
št. 765/2008; 

(25) „nacionalni akreditacijski organ“ 
pomeni nacionalni akreditacijski organ, kot 
je opredeljen v točki 11 člena 2 Uredbe 
(ES) št. 765/2008; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 28 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) „odpoklic“ pomeni kateri koli ukrep, 
katerega namen je doseči vrnitev tlačne 
opreme, ki je že bila dostopna uporabniku; 

(28) „odpoklic“ pomeni kateri koli ukrep, 
katerega namen je doseči vrnitev tlačne 
opreme, ki je že bila dostopna potrošnikom 
ali drugim uporabnikom; 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta direktiva ne vpliva na upravičenost 
držav članic, da določijo take zahteve, ki se 
jim zdijo potrebne za zagotovitev, da so 
ljudje, zlasti delavci, med uporabo zadevne 
tlačne opreme zavarovani, če to ne pomeni 
spremembe take opreme na način, ki ni 

2. Ta direktiva ne vpliva na upravičenost 
držav članic, da določijo take zahteve, ki se 
jim zdijo potrebne za zagotovitev, da so 
ljudje, zlasti delavci, med uporabo zadevne 
tlačne opreme ali sklopov zavarovani, če to 
ne pomeni spremembe take opreme ali 
sklopov na način, ki ni določen v tej 
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določen v tej direktivi. direktivi. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice lahko zahtevajo, če je to 
potrebno za varno in pravilno uporabo 
tlačne opreme , da se zagotovijo podatki, 
navedeni v , točkah 3.3 in 3.4 Priloge I, v 
uradnem jeziku (uradnih jezikih) Unije , 
ki jih lahko določijo države članice, v 
katerih oprema doseže uporabnika. 

2. Države članice lahko zahtevajo, če je to 
potrebno za varno in pravilno uporabo 
tlačne opreme, da se zagotovijo podatki, 
navedeni v točkah 3.3 in 3.4 Priloge I, v 
jeziku, ki ga potrošniki, drugi uporabniki 
in organi za nadzor trga dobro razumejo. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Proizvajalci za tlačno opremo iz člena 
4(1) in (2) pripravijo tehnično 
dokumentacijo iz Priloge II ter izvedejo 
postopek ocene skladnosti iz člena 14 ali 
določijo njegovo izvedbo. 

2. Proizvajalci za tlačno opremo iz 
člena 4(1) in (2) pripravijo tehnično 
dokumentacijo iz Priloge II ter dajo izvesti 
ustrezni postopek ocene skladnosti iz 
člena 14. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo 
postopki za ohranjanje skladnosti serijske 
proizvodnje. Ustrezno se upoštevajo 
spremembe pri zasnovi tlačne opreme ali 
njenih lastnostih ter spremembe 
harmoniziranih standardov ali drugih 
tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi 
je dana izjava o skladnosti tlačne opreme. 

4. Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo 
postopki za ohranjanje skladnosti serijske 
proizvodnje s to direktivo. Ustrezno se 
upoštevajo spremembe pri zasnovi tlačne 
opreme ali njenih lastnostih ter spremembe 
harmoniziranih standardov ali drugih 
tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi 
je dana izjava o skladnosti tlačne opreme. 
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Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovi 
tlačni opremi označena vrsta, serija ali 
serijska številka ali kateri koli drugi 
identifikacijski element; v primeru, da 
velikost ali narava opreme tega ne dopušča, 
zagotovijo, da so podatki navedeni na 
embalaži ali v spremnem dokumentu. 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na tlačni 
opremi, ki so jo dali na trg, označena vrsta, 
serija ali serijska številka ali kateri koli 
drugi identifikacijski element; v primeru, 
da velikost ali narava opreme tega ne 
dopušča, zagotovijo, da so podatki 
navedeni na embalaži ali v spremnem 
dokumentu. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko, poštni naslov in, če je ta na voljo, 
naslov spletne strani, na katerem so 
dosegljivi, na tlačni opremi, ali, če to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
v spremnem dokumentu. V naslovu mora 
biti naveden center za stike, kjer je 
proizvajalec dosegljiv. 

6. Proizvajalci na tlačni opremi navedejo 
ime, registrirano trgovsko ime ali 
registrirano blagovno znamko in poštni 
naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to 
ni mogoče, podatke navedejo na embalaži 
ali v spremnem dokumentu. V naslovu se 
navede center za stike, kjer je proizvajalec 
dosegljiv. Kontaktni podatki se navedejo v 
jeziku, ki ga potrošniki, drugi uporabniki 
in organi za nadzor trga dobro razumejo. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Obveznosti iz člena 6(1) in priprava 
tehnične dokumentacije niso del nalog 
pooblaščenega zastopnika. 

Obveznosti iz člena 6(1) in obveznost 
priprave tehnične dokumentacije iz 
člena 6(2) niso del nalog pooblaščenega 
zastopnika. 

 

Predlog spremembe  26 
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Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preden distributerji omogočijo dostop do 
tlačne opreme iz člena 4(1) in (2) na trgu, 
preverijo, ali ima tlačna oprema oznako 
CE, ali je opremljena z zahtevanimi 
dokumenti ter navodili in varnostnimi 
informacijami v skladu s točkama 3.3 in 
3.4 Priloge I v jeziku, ki ga brez težav 
razumejo potrošniki in drugi uporabniki v 
državi članici, kjer bo omogočena 
dostopnost tlačne opreme na trgu, ter ali sta 
proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz 
člena 6(5) in (6) ter člena 8(3). 

2. Preden distributerji omogočijo dostop do 
tlačne opreme iz člena 4(1) in (2) na trgu, 
preverijo, ali ima tlačna oprema oznako 
CE, ali je opremljena z zahtevanimi 
dokumenti ter navodili in varnostnimi 
informacijami v skladu s točkama 3.3 in 
3.4 Priloge I v jeziku, ki ga brez težav 
razumejo potrošniki in drugi uporabniki v 
državi članici, kjer bo omogočena 
dostopnost tlačne opreme na trgu, ter ali sta 
proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz 
člena 6(5), člena (6) oziroma člena 8(3). 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Preden distributerji tlačno opremo iz člena 
4(3) dajo na trg, preverijo, ali ima tlačna 
oprema oznako CE in ali je opremljena z 
ustreznimi navodili za uporabo v jeziku, ki 
ga brez težav razumejo potrošniki in drugi 
uporabniki v državi članici, kjer bo 
omogočena dostopnost te tlačne opreme na 
trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik 
izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter 
člena 8(3). 

Preden distributerji tlačno opremo iz 
člena 4(3) dajo na trg, preverijo, ali ima 
tlačna oprema oznako CE in ali je 
opremljena z ustreznimi navodili za 
uporabo v jeziku, ki ga brez težav 
razumejo potrošniki in drugi uporabniki v 
državi članici, kjer bo omogočena 
dostopnost te tlačne opreme na trgu, ter ali 
sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 
zahteve iz člena 6(5), člena (6) oziroma 
člena 8(3). 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da tlačna oprema, katere 
dostopnost na trgu so omogočili, ni v 
skladu s to direktivo, zagotovijo sprejetje 

Ne zadeva slovenske različice. 
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ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost navedene opreme, ali 
pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. 
Če tlačna oprema predstavlja tveganje, 
prav tako takoj obvestijo pristojne 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je njihova oprema dostopna na trgu, in jim 
predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih 
ukrepih. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 
Člen 17 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se za tlačno opremo uporablja več 
kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 
skladnosti, se sestavi enotna izjava EU o 
skladnosti v zvezi z vsemi takimi akti 
Unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev 
zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na 
objave. 

3. Kadar se za tlačno opremo uporablja več 
kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 
skladnosti, se sestavi enotna izjava EU o 
skladnosti v zvezi z vsemi takimi akti 
Unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev 
zadevnih aktov Unije, vključno z njihovim 
sklicevanjem na objave. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 
Člen 19 – odstavek 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Države članice nadalje razvijajo 
obstoječe mehanizme, da zagotovijo 
pravilno izvajanje predpisov, ki urejajo 
oznako CE, in v primeru njene nepravilne 
uporabe ustrezno ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Organ za oceno skladnosti se ustanovi v 2. Organ za oceno skladnosti se ustanovi v 
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skladu z nacionalnim pravom in je pravna 
oseba. 

skladu z nacionalnim pravom države 
članice in je pravna oseba. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 6 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ima potrebna sredstva za ustrezno 
izvajanje tehničnih in upravnih nalog, 
povezanih z dejavnostmi ocenjevanja 
skladnosti, ter dostop do vse potrebne 
opreme ali prostorov. 

Organ za ugotavljanje skladnosti ima 
potrebna sredstva za ustrezno izvajanje 
tehničnih in upravnih nalog, povezanih z 
dejavnostmi ocenjevanja skladnosti, ter 
dostop do vse potrebne opreme ali 
prostorov. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 7 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti 
ocene skladnosti: 

7. Osebje, pristojno za izvajanje nalog 
ocene skladnosti: 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 8 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Zagotovljena mora biti nepristranskost 
organa za oceno skladnosti, njegovega 
najvišjega vodstva in osebja za 
ocenjevanje. 

8. Zagotovljena je nepristranskost organa 
za oceno skladnosti, njegovega najvišjega 
vodstva in osebja, odgovornega za 
izvajanje nalog ocene skladnosti. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 8 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Prejemki najvišjega vodstva in osebja 
organa za oceno skladnosti niso odvisni od 
števila opravljenih ocenjevanj 
skladnosti ali rezultatov navedenih 
ocenjevanj skladnosti. 

Prejemki najvišjega vodstva in osebja, 
odgovornega za izvajanje nalog ocene 
skladnosti organa za oceno skladnosti, ni 
odvisno od števila izvedenih ocen ali 
rezultatov navedenih ocen. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. Organi za oceno skladnosti sodelujejo 
pri ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih skupine za usklajevanje 
priglašenega organa, ustanovljene po 
ustrezni usklajevalni zakonodaji Unije, ali 
zagotavljajo, da je njihovo osebje za 
ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih, 
ter kot splošne smernice uporabljajo 
upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo 
iz rezultatov dela te skupine. 

11. Organi za oceno skladnosti sodelujejo 
pri ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih skupine za usklajevanje 
priglašenega organa, ustanovljene v skladu 
z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo 
Unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, 
odgovorno za izvajanje nalog ocene 
skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih ter 
kot splošne smernice uporabljajo upravne 
odločbe in dokumente, ki izhajajo iz 
rezultatov dela te skupine. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 
Člen 26 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Domneva skladnosti Domneva o skladnosti organov za 
ugotavljanje skladnosti 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 
Člen 28 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Navedenemu zahtevku je priložen opis 
dejavnosti ocenjevanja skladnosti, modul 

2. Zahtevku za priglasitev je priložen opis 
dejavnosti ocenjevanja skladnosti, modul 
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ali moduli za oceno skladnosti, proizvod ali 
proizvodi, za katere navedeni organ trdi, da 
je pristojen, ter potrdilo o akreditaciji, če 
obstaja, ki ga izda nacionalni akreditacijski 
organ, ki potrjuje, da organ za oceno 
skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 24 ali 
25. 

ali moduli za oceno skladnosti, proizvod ali 
proizvodi, za katere navedeni organ trdi, da 
je pristojen, ter potrdilo o akreditaciji, če 
obstaja, ki ga izda nacionalni akreditacijski 
organ, ki potrjuje, da organ za oceno 
skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 24 ali 
25. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija javno objavi seznam organov, 
priglašenih v skladu s to direktivo, 
vključno z identifikacijskimi številkami, ki 
so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za 
katere so bili priglašeni. 

Ne zadeva slovenske različice. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija zagotovi redno posodabljanje 
navedenega seznama. 

Komisija zagotovi redno posodabljanje 
seznama. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 
Člen 33 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Država članica, ki priglašuje, Komisiji 
na zahtevo predloži vse informacije z zvezi 
z osnovo za priglasitev ali ohranjanjem 
pristojnosti zadevnega organa. 

2. Država članica, ki priglašuje, Komisiji 
na zahtevo predloži vse informacije z zvezi 
z osnovo za priglasitev ali ohranjanjem 
pristojnosti zadevnega organa za oceno 
skladnosti. 

 

Predlog spremembe  42 
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Predlog direktive 
Člen 34 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar organ za oceno skladnosti 
ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje 
bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I ali 
ustreznih harmoniziranih standardov, od 
navedenega proizvajalca zahteva, da 
sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne 
izda certifikata o skladnosti. 

3. Kadar organ za oceno skladnosti 
ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje 
bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I ali 
ustreznih harmoniziranih standardov ali 
drugih tehničnih specifikacij, od njega 
zahteva, da sprejme ustrezne korektivne 
ukrepe, in ne izda potrdila o skladnosti. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 
Člen 36 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na 
področje uporabe priglasitve in pogoje 
zanjo; 

(b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na 
področje uporabe priglasitve ali pogoje 
zanjo; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 
Člen 40 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Spremembe prilog Delegirana pooblastila 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 
Člen 40 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija je v skladu s členom 41 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
glede prerazvrstitve tlačne opreme na 
podlagi enega od naslednjih dejstev: 

Da bi se upošteval tehnični napredek v 
tehnologiji tlačne opreme, je Komisija v 
skladu s členom 41 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov,s katerimi se 
tlačna oprema prerazvrsti, da bi: 
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Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 
Člen 40 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) da bi morale za neki kos ali skupino 
tlačne opreme, navedene v členu 4(3), 
veljati zahteve iz člena 4(1); 

(a) za neki kos ali skupino tlačne opreme, 
navedene v členu 4(3), veljale zahteve iz 
člena 4(1); 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 
Člen 40 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) da bi morale za sklop ali skupino 
sklopov, navedenih v členu 4(3), veljati 
zahteve iz člena 4(2); 

(b) za sklop ali skupino sklopov, navedenih 
v členu 4(3), veljale zahteve iz člena 4(2) 
ali 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 
Člen 40 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) da bi moral biti neki kos ali skupina 
tlačne opreme, z odstopanjem od zahtev iz 
Priloge II, razvrščena v drug razred. 

(c) bi bil neki kos ali skupina tlačne 
opreme, z odstopanjem od zahtev iz 
Priloge II, razvrščen v drug razred. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice  najpozneje do 1. marca 
2015  sprejmejo in objavijo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s 
členi 2(15) do (31), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
17, 18, 19(3) do (5), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 42 in 43 ter Prilogama III in IV . 

1. Države članice do 1. marca 2015 
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 2(15) do (31), členi 6 do 12, 17 in 
18, členom 19(3), (4) in (5), členi 20 do 
38, 42 in 43 ter Prilogama III in IV. 
Besedilo teh ukrepov takoj sporočijo 
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Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih ukrepov. 

Komisiji. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 
Priloga IV - naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EU IZJAVA O SKLADNOSTI IZJAVA EU O SKLADNOSTI 
(št. XXXX)1 

 _________________ 

 1 Dodelitev številke izjave o skladnosti je 
za proizvajalca neobvezna. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 
Priloga IV – točka 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Št. … (enotna identifikacijska številka 
tlačne opreme): 

črtano 

 
 
 
 


