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PŘÍLOHA JUR.7  CS 
 

PŘÍLOHA 

OPRAVA 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

(Úřední věstník Evropské unie L 157 ze dne 9. června 2006) 

Strana 40, Příloha I bod 1.2.4.3 Nouzové zastavení čtvrtý odstavec 

Místo: 

"Jakmile se po skončení povelu k zastavení přeruší aktivní funkce ovládacího zařízení nouzového 

zastavení, musí být zařízením pro nouzové zastavení tento povel udržován tak dlouho, dokud není 

určeným úkonem odblokován; zařízení nesmí umožňovat odblokování bez povelu k zastavení; 

odblokování zařízení může být možné jen příslušným úkonem, přičemž odblokováním nesmí být 

strojní zařízení znovu spuštěno, ale smí být pouze umožněno jeho nové spuštění." 

má být: 

"Jakmile se po skončení povelu k zastavení přeruší aktivní funkce ovládacího zařízení nouzového 

zastavení, musí být zařízením pro nouzové zastavení tento povel udržován tak dlouho, dokud není 

určeným úkonem odblokován; zařízení nesmí umožňovat blokování bez povelu k zastavení; 

odblokování zařízení může být možné jen příslušným úkonem, přičemž odblokováním nesmí být 

strojní zařízení znovu spuštěno, ale smí být pouze umožněno jeho nové spuštění." 

Strana 48, Příloha I bod 1.7.4.2 Obsah návodu k používání 

Místo: 

"Každý návod k používání musí obsahovat pokud možno alespoň tyto údaje: (…)" 

má být: 

" Každý návod k používání musí obsahovat alespoň tyto údaje, připadá-li to v úvahu: (…)" 
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