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PŘÍLOHA  6

V ý r o b k y  p o d l é h a j í c í  s mě r n i c í m  n o v é h o  p ř í s t u p u

Ka�dá směrnice definuje výrobky, které spadají do její působnosti. Tato příloha není
vyčerpávajícím seznamem výrobků v působnosti dotyčné směrnice a nebere v potaz, �e několik
směrnic vylučuje z oblasti své působnosti určité výrobky, přesto�e vyhovují definici výrobku
pou�ité v dané směrnici.

I S m ě r n i c e
nového přístupu

Výrobky, které obecně spadají do působnosti dotyčné směrnice

1. Zařízení nízkého
napětí

Elektrická
zařízení

určená pro pou�ití v rozsahu od 50 V do 1000 V střídavého
proudu a v rozsahu od 75 V do 1500 V stejnosměrného
proudu

2. Jednoduché
tlakové nádoby

Svařované
nádoby

vyráběné sériově, vystavené vnitřnímu přetlaku vět�ímu ne�
0,5 baru, určené k uchovávání vzduchu nebo dusíku, neurčené
ke styku s ohněm

3. Hračky Výrobky nebo
materiál

určené nebo jednoznačně zamý�lené pro pou�ívání při hře
dětmi mlad�ími 14 let

4. Stavební výrobky Výrobky vyrobené k trvalému začlenění do stavby (tj. budovy nebo
stavebního díla)

5. Elektromagnetická
kompatibilita

Přístroje tj. v�echny elektrické a elektronické spotřebiče spolu se
zařízeními a instalacemi obsahujícími elektrické a/nebo
elektronické součásti, které mohou způsobovat
elektromagnetické ru�ení nebo které mohou být takovým
ru�ením ovlivněny

Strojní
zařízení

tj. sestava z propojených částí nebo součástí, z nich� se
alespoň jedna pohybuje, s příslu�nými ovladači, řídicími
a napájecími obvody apod., které jsou spojeny kvůli
specifickému úkonu, zejména ke zpracování, úpravě, přepravě
a balení materiálu

tj. sestava ze strojů, které jsou za účelem dosa�ení jednoho
cíle uspořádány a řízeny tak, aby pracovaly jako nedílný celek

tj. vyměnitelné zařízení upravující funkci stroje, je� má být se
strojem nebo různými stroji nebo s traktorem smontováno
samotnou obsluhou, pokud toto zařízení není náhradním dílem
nebo nástrojem

6. Strojní zařízení

Bezpečnostní
součásti

uvedené na trh samostatně za účelem plnění bezpečnostní
funkce při pou�ívání, jejich� selhání nebo �patné fungování
ohro�uje bezpečnost a zdraví zasa�ených osob, pokud součást
není vyměnitelná

Prostředky
nebo zařízení

určené k no�ení nebo pou�ívání jednotlivci za účelem ochrany
před jedním nebo více nebezpečími ohro�ujícími zdraví nebo
bezpečnost

7. Osobní ochranné
prostředky

Jednotky
z několika
prostředků
nebo zařízení

které byly při výrobě neoddělitelně spojeny za účelem
ochrany jednotlivce před jedním nebo více potenciálně
současnými riziky
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Ochranné
prostředky
nebo zařízení

spojené, oddělitelně nebo neoddělitelně, s osobními
prostředky, které nejsou ochranné a které jsou no�eny nebo
pou�ívány jednotlivcem při vykonávání určité činnosti

Vyměnitelné
součásti

nezbytné k uspokojivému fungování osobního ochranného
prostředku a u�ívané výhradně s tímto prostředkem

8. Váhy
s neautomatickou
činností

Měřicí přístroje slou�ící ke stanovení hmotnosti tělesa prostřednictvím
účinků gravitace na toto těleso, nebo ke stanovení jiných
veličin, mno�ství, parametrů nebo vlastností souvisejících
s hmotností, a které během vá�ení vy�adují obsluhu

9. Aktivní
implantabilní
zdravotnické
prostředky

Přístroje, zařízení,
pomůcky,
materiál nebo jiné
předměty, pou�ité
samostatně nebo
v kombinaci
(včetně příslu�en-
ství nebo softwaru
potřebného k řád-
nému pou�ití)

které jsou výrobcem určené k pou�ití pro lidské bytosti
k určitým definovaným účelům (např. diagnóze, prevenci,
sledování, léčbě nemoci), jejich� fungování je závislé na
vněj�ím zdroji elektřiny, které jsou určené k úplnému nebo
částečnému zavedení (chirurgickému nebo lékařskému) do
lidského těla nebo lékařským zákrokem do přirozeného
otvoru, a které jsou určené k tomu, aby po proceduře
zůstaly na místě

Spotřebiče tj. spotřebiče spalující plynná paliva pou�ívané k vaření,
topení, přípravě teplé vody, chlazení, svícení nebo praní,
které mají, pokud se jich to týká, normální teplotu vody
nepřesahující 105 °C, nebo hořáky s nuceným proudem
vzduchu a topná tělesa, je� mají být takovými hořáky
vybavena

10. Spotřebiče
plynných paliv

Příslu�enství tj. bezpečnostní zařízení, řídicí zařízení nebo regulační
zařízení a podsestavy jiné ne� hořáky s nuceným proudem
vzduchu a topná tělesa, je� mají být takovými hořáky
vybavena, pokud jsou prodávány samostatně a jsou určené
k začlenění do spotřebiče spalujícího plynné palivo nebo
mají po sestavení takový spotřebič tvořit

Kombinované
jednotky těles
kotlů

se jmenovitým výkonem nejméně 4 kW a nejvý�e 400 kW;
které jsou vytápěny kapalnými nebo plynnými palivy
a které jsou určeny k tomu, aby na vodu přená�ely teplo
uvolněné při hoření

11. Teplovodní kotle

Spotřebiče tj. těleso kotle, do něho� má být vmontován hořák, nebo
hořák, který má být vmontován do tělesa kotle

12. Výbu�niny pro
civilní pou�ití

Materiály
a předměty

pova�ované za výbu�niny v doporučeních Spojených
národů o přepravě nebezpečného zbo�í, spadající do
třídy 1 podle těchto doporučení

13. Zdravotnické
prostředky

Přístroje, zařízení,
pomůcky, mate-
riály nebo jiné
předměty, pou�ité
samostatně nebo
v kombinaci
(včetně softwaru
potřebného k řád-
nému pou�ití)

které jsou výrobcem určené k pou�ití pro člověka
k určitým definovaným účelům (např. diagnóze, prevenci,
sledování, léčbě nemoci) a které nedosahují svého
hlavního účelu v nebo na lidském těle pomocí
farmakologických, imunologických nebo metabolických
prostředků
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Příslu�enství tj. předměty, které samy nejsou zdravotnickými prostředky
a které jsou určeny výrobcem specificky k tomu, aby byly
pou�ívány s nějakým prostředkem, a tím umo�nily jeho
pou�ití v souladu se záměrem zamý�leným výrobcem
daného prostředku

Prostředky tj. stroje, zařízení, pevné nebo pohyblivé prostředky,
ovládací součásti (tj. polo�ky nezbytné pro bezpečné
fungování zařízení a ochranných systémů, bez samostatné
funkce) a vybavení z nich sestavené, detekční a ochranné
preventivní systémy určené k pou�ití v prostředích s
nebezpečím výbuchu (tj. prostředí, která by se mohla stát
výbu�nými kvůli místním nebo provozním podmínkám)
a určené, odděleně nebo dohromady, k vytváření, přenosu,
ukládání, měření, ovládání a přeměně energie pro
zpracování materiálu, které mohou způsobit výbuch kvůli
vlastnímu potenciálnímu zdroji vznícení

Ochranné systémy tj. celky určené pro pou�ití v prostředích s nebezpečím
výbuchu, určené k okam�itému zastavení počínajícího
výbuchu a/nebo omezení dosahu účinku plamenů a tlakové
vlny výbuchu a uváděné na trh k pou�ití jako autonomní
systémy

14. Prostředí
s nebezpečím
výbuchu

Bezpečnostní
zařízení, řídicí
zařízení nebo
regulační zařízení

určené k pou�ití vně prostředí s nebezpečím výbuchu, ale
nutné nebo přispívající k bezpečnému fungování zařízení
a ochranných systémů s ohledem na rizika výbuchu

Plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 24 m měřenou podle
příslu�ných harmonizovaných norem, určená pro sportovní
a rekreační účely

Částečně dokonče
ná plavidla

tj. plavidla sestávající z trupu a/nebo vybraných částí

15. Rekreační
plavidla

Vybrané části uvedené v příloze II této směrnice jako samostatné i jako
instalované

Zařízení slou�ící trvale v určitých úrovních budov a staveb,
s kabinou pohybující se po vodicích kolejnicích, které jsou
pevné a nakloněné o více ne� 15 stupňů vůči vodorovné
rovině, a určené k přepravě osob a/nebo zbo�í, s kabinou
přístupnou v obou případech

16. Výtahy

Bezpečnostní
součásti

pou�ívané ve výtazích a uvedené v příloze IV směrnice

17. Chladicí
spotřebiče

Elektrické
chladničky

Mrazicí boxy

Mrazničky

Jejich kombinace

Nádoby*) tj. plá�tě navr�ené a vyrobené k tomu, aby obsahovaly
kapaliny pod tlakem, včetně jejich přímého připojení ke
spojkám s jinými zařízeními

18. Tlaková zařízení

Potrubí*) tj. součásti potrubí určené k přepravě kapalin, jsou-li
spojené dohromady a vytvářejí tlakový systém
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Bezpečnostní
příslu�enství*)

tj. prostředky určené k ochraně tlakových zařízení před
překročení dovolených mezí

Tlakové
příslu�enství*)

tj. prostředky s provozní funkcí s plá�těm vystaveným
tlaku

Sestavy*) tj. několik tlakových zařízení sestavených výrobcem do
jednoho nedílného funkčního celku

*) je-li nejvy��í pracovní přetlak (PS) vět�í ne� 0,5 baru

19. Telekomunikační
koncová zařízení

Zařízení určená k připojení k veřejné telekomunikační síti za
účelem vysílání, zpracovávání nebo přijímání dat,
pou�itelná buď pouze k vysílání, nebo k vysílání i
přijímání, nebo pouze k přijímání rádiového
telekomunikačního signálu prostřednictvím satelitů nebo
jiných kosmických systémů

Přístroje, zařízení,
pomůcky,
materiály nebo
jiné předměty,
pou�ité
samostatně nebo
v kombinaci
(včetně softwaru
potřebného
k řádnému
pou�ití)

které jsou výrobcem určené k pou�ití pro člověka
k určitým definovaným účelům (např. diagnóze, prevenci,
sledování, léčbě nemoci), které nedosahují svého hlavního
účelu v nebo na lidském těle pomocí farmakologických,
imunologických nebo metabolických prostředků a které
jsou buď reakčním činidlem, produktem reakce s reakčním
činidlem, kalibrátorem, kontrolním materiálem, soupravou,
přístrojem, aparaturou, zařízením, nebo systémem,
pou�ívaným samostatně nebo v kombinaci, určeným
výrobcem k pou�ití in vitro pro zkoumání vzorků
pocházejících z lidského těla za účelem získání informací

20. Diagnostické
zdravotnické
prostředky
in vitro

Příslu�enství tj. předměty určené výrobcem specificky k tomu, aby byly
pou�ívány při diagnostikování in vitro

Telekomunikační
koncová zařízení

tj. výrobky umo�ňující komunikaci nebo její důle�itou
součást, které jsou určeny k přímému nebo nepřímému
připojení jakýmkoli způsobem k rozhraním veřejné
telekomunikační sítě

21. Rádiová zařízení
a telekomunikační
koncová zařízení

Rádiová zařízení tj. výrobky, nebo jejich podstatné součásti, schopné
komunikace prostřednictvím vysílání a/nebo přijímání
rádiových vln pou�ívající spektrum přidělené
pozemské/kosmické radiokomunikaci
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II S m ě r n i c e
zalo�ené na zásadách
nového přístupu nebo
globálního přístupu

Výrobky, které obecně spadají pod dotyčnou směrnici

1. Obaly a odpad
z obalů

Výrobky vyrobené z jakýchkoli materiálů libovolného charakteru
určených k obsa�ení, ochraně, manipulaci, doručení nebo
prezentaci zbo�í, ze surovin zpracovaného zbo�í, od
výrobce konečnému u�ivateli nebo spotřebiteli, a také
odpady z těchto výrobků

Podsítě transevropská vysokorychlostní �elezniční síť je rozdělena
na osm podsystémů;

strukturální podsystémy: infrastruktura, energie, řízení
a ovládání a signalizace, vozový park;

funkční podsystémy: údr�ba, prostředí, provoz, u�ivatelé

2. Vysokorychlostní
�elezniční síť

Interoperabilní
součásti

tj. jakákoli základní součást, skupina součástí, podsestava
nebo úplná sestava zařízení začleněná nebo určená k
začlenění do podsystému, na něm� přímo nebo nepřímo
závisí interoperabilita transevropské vysokorychlostní
�elezniční sítě

3. Lodní zařízení Zařízení uvedená v přílohách směrnic, která musí být umístěna
k provozu na palubě lodi buď z důvodů naplnění
mezinárodních dokumentů, nebo jsou na palubě k provozu
umístěna dobrovolně, a pro která se podle mezinárodních
konvencí, usnesení, obě�níků a  norem pro zkou�ení
vy�aduje schválení státní plavební správou státu, pod jeho�
vlajkou loď pluje
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