
PRILOGA 3  

 

EEO, ZA KATERO SE TA UREDBA UPORABLJA DO 31. DECEMBRA 2017 

 

A. Razredi EEO  

 

1. Velike gospodinjske naprave (s podrazredom 1.a – naprave za hlajenje in zamrzovanje) 

 

2. Male gospodinjske naprave 

 

3. Oprema za IT in telekomunikacije (s podrazredom 3.a – zasloni osebnih in prenosnih 

računalnikov ter drugi zasloni) 

 

4. Oprema za zabavno elektroniko in fotonapetostni paneli (s podrazredom 4.a - televizijski 

sprejemniki) 

 

5. Oprema za razsvetljavo (s podrazredom 5.a – plinske sijalke) 

 

6. Električno in elektronsko orodje (razen velikih nepremičnih industrijskih orodij) 

 

7. Igrače, oprema za prosti čas in šport 

 

8. Medicinski pripomočki (razen vseh vsajenih in inficiranih proizvodov) 

 

9. Instrumenti za spremljanje in nadzor 

 

10. Avtomati 

 

 

B. Okvirni seznam EEO, uvrščene v razrede iz točke A: 

 

 

1. VELIKE GOSPODINJSKE NAPRAVE (s podrazredom 1.a – naprave za hlajenje in 

zamrzovanje): 

 velike hladilne naprave, 

 hladilniki, 

 naprave za ohlajevanje, 

 druge velike naprave za hlajenje, ohranjanje in začasno skladiščenje hrane, 

 pralni stroji, 

 sušilniki oblačil, 

 pomivalni stroji, 

 veliki kuhalniki, 

 električne pečice, 

 električne gorilne plošče, 

 mikrovalovne pečice, 

 druge velike naprave za kuhanje in drugo predelavo hrane, 

 električne ogrevalne naprave, 

 električni radiatorji, 

 druge velike naprave za ogrevanje sob, postelj in stolov, 

 električni ventilatorji, 

 klimatske naprave, 

 druga oprema za zračenje, zračenje na izpuh in klimatizacijska oprema. 

 



2. MALE GOSPODINJSKE NAPRAVE 

 sesalniki, 

 stroji za pometanje, 

 druge naprave za čiščenje, 

 naprave za šivanje, pletenje, tkanje in drugo obdelavo blaga, 

 likalniki in druge naprave za likanje, monganje in drugo nego oblačil, 

 opekači, 

 naprave za cvrtje, 

 mlinčki za kavo, avtomati za kavo in oprema za odpiranje ali hermetično zapiranje posod ali 

embalaže, 

 električni noži, 

 naprave za striženje las, sušenje las, ščetkanje zob, britje, masiranje in drugi aparati za nego 

telesa, 

 budilke, zapestne ure in naprave za merjenje, prikazovanje ali evidentiranje časa, 

 tehtnice. 

 

3. OPREMA ZA IT IN TELEKOMUNIKACIJE (s podrazredom 3.a – zasloni osebnih in prenosnih 

računalnikov ter drugi zasloni): 

 centralizirana obdelava podatkov: 

 veliki računalniki, 

 mali računalniki, 

 tiskalniške enote, 

 osebno računalništvo: 

 osebni računalniki (vključno s CPE, miško, zaslonom in tipkovnico), 

 prenosni računalniki (vključno s CPE, miško, zaslonom in tipkovnico), 

 notesniki, 

 tablični računalniki, 

 tiskalniki, 

 oprema za kopiranje, 

 električni in elektronski pisalni stroji, 

 žepni in namizni kalkulatorji, 

 in drugi proizvodi in oprema za zbiranje, shranjevanje, obdelavo, predstavitev ali sporočanje 

informacij z elektronskimi sredstvi, 

 uporabniški terminali in sistemi, 

 faks, 

 teleks, 

 telefoni, 

 javni telefoni, 

 brezžični telefoni, 

 mobilni telefoni, 

 odzivniki, 

 in drugi proizvodi ali oprema za prenos zvoka, slike ali drugih informacij prek telekomunikacij. 

 

4. OPREMA ZA ZABAVNO ELEKTRONIKO IN FOTOVOLTAIČNI PANELI (s podrazredom 4. a - 

televizijski sprejemniki) 

 radijski sprejemniki, 

 televizijski sprejemniki, 

 videokamere, 

 videorekorderji, 

 glasbeni stolpi, 

 avdioojačevalniki, 

 glasbeni instrumenti, 



 ter drugi proizvodi in oprema za snemanje in reproduciranje zvoka ali slike, tudi signalov, ali 

druga tehnologija za distribucijo zvoka in slike razen telekomunikacij, 

 fotonapetostni paneli   

 

5. OPREMA ZA RAZSVETLJAVO (s podrazredom 5a- plinske sijalke) 

 svetilke za fluorescentne sijalke, razen svetilk iz gospodinjstev, 

 paličaste fluorescentne sijalke, 

 kompaktne fluorescentne sijalke, 

 visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi sijalkami z natrijevimi parami in 

metalhalogenidnimi sijalkami, 

 nizkotlačna svetila z natrijevimi parami, 

 sijalke LED, 

 druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali nadzor svetlobe razen žarnic z žarilno nitko. 

 

6. ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA ORODJA (RAZEN VELIKIH NEPREMIČNIH 

INDUSTRIJSKIH ORODIJ) 

 vrtalniki, 

 žage, 

 šivalni stroji, 

 oprema za struženje, rezkanje, brušenje, drobljenje, žaganje, rezanje, striženje, vrtanje, 

luknjanje, izrezovanje, upogibanje, ukrivljanje ali drugo podobno obdelavo lesa, kovine in 

drugih materialov, 

 orodja za zakovičenje, zabijanje žebljev ali pritrjevanje z vijaki ali odstranjevanje zakovic, 

žebljev, vijakov ali podobno, 

 orodja za varjenje, spajkanje ali podobno, 

 oprema za škropljenje, širitev, razpršitev ali drugo podobno obdelavo tekočih ali plinastih snovi 

z drugimi sredstvi, 

 orodja za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti. 

 

7. IGRAČE, OPREMA ZA PROSTI ČAS IN ŠPORT 

 električni vlakci ali garniture dirkalnih avtomobilčkov, 

 ročne konzole za videoigre, 

 videoigre, 

 računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., 

 športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli, 

 igralni avtomati na kovance. 

 

8. MEDICINSKI PRIPOMOČKI (RAZEN VSEH VSAJENIH IN INFICIRANIH PROIZVODOV) 

 oprema za radioterapijo, 

 oprema za kardiologijo, 

 oprema za dializo, 

 dihalni aparati, 

 oprema za nuklearno medicino, 

 laboratorijska oprema za diagnozo in vitro, 

 naprave za analize, 

 naprave za ohlajevanje, 

 naprave za teste oploditve, 

 druge naprave za odkrivanje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje bolezni, 

poškodb ali nezmožnosti. 

 

9. INSTRUMENTI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR 

 detektorji dima, 

 regulatorji ogrevanja, 



 termostati, 

 naprave za merjenje, tehtanje ali reguliranje v gospodinjstvu ali kot laboratorijska oprema, 

 drugi instrumenti za spremljanje in nadzor, ki se uporabljajo v industrijskih instalacijah (npr. v 

krmilnih ploščah). 

 

10. AVTOMATI 

 avtomati za vroče pijače, 

 avtomati za steklenice ali pločevinke z vročo ali hladno pijačo, 

 avtomati za trdne proizvode, 

 bančni avtomati, 

vse naprave, ki samodejno izdajajo raznovrstne izdelke. 


