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PRILOGA 1
EEO, ZA KATERO SE TA UREDBA UPORABLJA OD 1. JANUARJA 2018
a.

Razredi EEO

1.

Oprema za toplotno izmenjavo

2.

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2

3.

Sijalke

4.

Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm), kar vključuje, vendar ni
omejeno na:
gospodinjske aparate; opremo za IT in telekomunikacije; opremo za zabavno elektroniko;
svetilke; opremo za reproduciranje zvoka ali slik; glasbeno opremo; električno in
elektronsko orodje; igrače, opremo za prosti čas in šport; medicinske pripomočke;
instrumente za spremljanje in nadzor; avtomate; opremo za proizvajanje električnega toka.
Ta kategorija ne vključuje opreme iz kategorij od 1 do 3.

5.

Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm), kar vključuje, vendar ni
omejeno na:
gospodinjske aparate; opremo za zabavno elektroniko; svetilke; opremo za reproduciranje
zvoka ali slik; glasbeno opremo; električno in elektronsko orodje; igrače, opremo za prosti
čas in šport; medicinske pripomočke; instrumente za spremljanje in nadzor; avtomate;
opremo za proizvajanje električnega toka. Ta kategorija ne vključuje opreme iz kategorij od
1 do 3 in 6.

6.

Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)

b.

Okvirni seznam EEO, uvrščene v razrede iz točke A:

1.

Oprema za toplotno izmenjavo
Hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki samodejno izdajajo hladne proizvode, oprema za
klimatizacijo, oprema za razvlaževanje, toplotne črpalke, oljni radiatorji in druga oprema za
toplotno izmenjavo, v kateri se uporabljajo druge tekočine kot voda.

2.

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2
Zasloni, televizijski sprejemniki, okvirji LCD za fotografije, monitorji, prenosni računalniki,
notesniki.

3.

Sijalke
Paličaste fluorescentne sijalke, kompaktne fluorescentne sijalke, fluorescentne sijalke,
visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi svetili z natrijevimi parami in
metalhalogenidnimi sijalkami, nizkotlačne svetila z natrijevimi parami, svetleče diode.

4.

Velika oprema
Pralni stroji, sušilci oblačil, pomivalni stroji, kuhalniki, električni štedilniki, električne gorilne
plošče, svetilke, oprema za reprodukcijo zvoka ali slik, glasbena oprema (razen orgel v
cerkvah), naprave za pletenje in tkanje, veliki računalniki, veliki tiskalni stroji, oprema za
kopiranje, veliki igralni avtomati na kovance, veliki medicinski pripomočki, veliki instrumenti
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za spremljanje in nadzor, velike naprave, ki samodejno izdajajo proizvode in denar,
fotovoltaični paneli.
5.

Majhna oprema
Sesalniki, sesalniki-metle, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za
prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure,
električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki,
videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo
zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, računalniki za
kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., dimni javljalniki, regulatorji ogrevanja,
termostati, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki, majhni
instrumenti za spremljanje in nadzor, majhne naprave, ki samodejno izdajajo proizvode,
majhna oprema z vgrajenimi fotonapetostnimi paneli.

6.

Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)
Mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni računalniki, tiskalniki,
telefoni.
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