Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na pracovnej skupine k smernici o strojových zariadeniach
Dátum:

25. – 26. marec 2014

Miesto rokovania:

Belgicko, Brusel

Program rokovania:

1. Privítanie a schválenie programu (WG-2014.01rev4)
2. Schválenie zápisu z rokovania z 23/24 mája 2013 (WG2013.23)
3. Informácia o štúdiách v oblasti strojových zariadení
4. Informácia o aktivitách ADCO v roku 2013 (WG-2014.21EN)
5. Pokračovanie prejednania otázok z posledného
rokovania
6. Novovzniknuté prípady k riešeniu
6.1 KAN Study – Miesto operátora v poľnohospodárskych
strojoch (WG-2014.03-EN, WG-2014.23-EN)
6.2 Bezpečnostné ploty, ako súčasť smernice o strojových
zariadeniach (WG-2014.04-EN)
6.3 Laserové zariadenia na laserovú šou a projektciu v
rámci pôsobnosti smernice o strojoch (WG-2014.11-EN,
WG-2014.11-DE)
6.4 Vznášadlá a smernica o strojových zariadeniach (WG2014.05-EN)
6.5 Riziko prevrátenia/prekotúľania priemyselných traktorov
s ťažnou tyčou a so silou 20.000N v rámci EN ISO 3691-1
(WG-2014.06-EN)
6.6 Riziko prevrátenia sa pri T3 traktoroch (WG-2014.16EN)
6.7 Príloha V smernice o bezpečnostných komponentoch
(WG-2014.07-FR)
6.8 Návrh týkajúci sa varovania v EN 60745-1 and EN
60745-2-3 on grinders (WG-2014.18-EN)
6.9 Otázka – Odpoveď k zdvíhacím rampám nakladačov
(WG-2014.08-EN, WG-2014.08-FR)
6.10 „Telehandler“ s integrovanou platformou PrEN 1459-3
(WG-2014.20-EN)
6.11 Pozičný dokument k ventilom vo vzťahu k smernici
o strojových zariadeniach (WG-2014.02-EN)
7. Správa o normalizácii, publikácia odkazov na normy
(WG-2014.17-EN)
8. Správa o koordinácii notifikovaných osôb, diskusia o RfU
(WG-2014.12-EN)
8.1 Interpretácia smernice o strojových zariadeniach
notifikovanými osobami pri 'completely enclosed' nosičoch
(WG-2014.10-EN)
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9. Ostatné
9.1 Spoločný jazyk pre korešpondenciu orgánov trhového
dohľadu
10. Dátumy ďalších rokovaní

II. ÚČEL CESTY
Pracovná skupina k smernici o strojových zariadeniach sa zaoberá základnými záležitosťami
spojenými s vykonávaním a implementáciou smernice o strojových zariadeniach. Je zriadená
Európskou komisiou, predsedá jej vždy zástupca EK a zúčastňujú sa jej zástupcovia členských
štátov, normalizácie, priemyslu a iných zainteresovaných strán.
Účasť na pracovnej skupine Komisie k smernici o strojoch je dôležitá z dôvodu získania aktuálnych
informácií z oblasti vykonávania a implementácie uvedenej smernice podľa programu rokovania.
Dôležité informácie podľa programu sú nasledovné:
- možné doplnenie smernice o strojoch, ATEX a PET
- praktické problémy členských štátov v súvislosti so smernicou 2006/42/ES – bod 5
- spoločný jazyk na komunikáciu pre orgány dohľadu.
III. PRÍNOS CESTY
Pracovná cesta splnila svoj účel, na rokovaní boli prezentované informácie od KOM a členských
štátov EÚ, ktoré sa týkajú aplikácie MD v praxi a informácie o pripravovanej legislatíve v tejto
oblasti.
Dôležitá bola najmä informácia o tom, že MD a smernica o hluku vonkajších zariadení sa nebudú
zlučovať. Revízia MD sa začne v roku 2015 verejnými diskusiami, ktoré skončia v roku 2016.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR

2

