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Pukseeritava masina poolel peab sisendvõll olema kaitstud masina külge kinnitatud 
kaitsekattega. 

Pöördemomendi piirajaid või vabajooksusidureid võib kardaanvõllile külge kinnitada 
üksnes käitatava masina poolses otsas. Jõuülekandevõll peab olema vastavalt tähistatud. 

Kõikidel pukseeritavatel masinatel, mille tööks on vaja jõuülekandevõlli, et ühendada 
see iseliikuva masina või vedukiga, peab olema selline jõuülekandevõlli 
kinnitussüsteem, et masina lahtihaakimisel ei saa jõuülekandevõll ja selle kate 
kokkupuutel maa või masinaga kahjustada. 

Katte välisosad peavad olema projekteeritud, valmistatud ja paigutatud nii, et need ei 
saa pöörelda koos jõuülekandevõlliga. Kate peab jõuülekandevõlli tavaliste 
universaalliigendite korral katma kuni seesmiste harkide otsteni ja 
lainurkuniversaalliigendite puhul kuni välimise liigendi või liigendite keskkohani. 

Kui juurdepääsutee töötamiskohtadele asub eemaldatava jõuülekandevõlli läheduses, 
tuleb see projekteerida ja valmistada nii, et võlli katteid ei saa kasutada astmetena, kui 
need ei ole selleks projekteeritud ja valmistatud. 
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3.5. Kaitse muude ohtude eest 

3.5.1. Akud 

Aku hoidik peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et ümbermineku korral 
välditakse elektrolüüdi paiskumist operaatori peale ning aurude kogunemist kohtadesse, 
kus on operaatorid. 

Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et akut saab selleks ettenähtud 
kergesti juurdepääsetava tööriista abil lahti ühendada. 

3.5.2. Tuli 

Olenevalt sellest, milliseid ohte on tootja masina kasutamisel ette näinud, peab masin, 
kui selle mõõtmed võimaldavad: 

– kas võimaldama kinnitada kergesti juurdepääsetavaid tulekustuteid. või 

– olema varustatud sisseehitatud tulekustutussüsteemidega. 

3.5.3. Ohtlike ainete emissioonid 

Punkti 1.5.13. teist ja kolmandat lõiku ei kohaldata siis, kui masina põhiülesanne on 
toodete pihustamine. Siiski peab ohualas viibiv operaator olema kaitstud nende ohtlike 
emissioonide ohu eest. 
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3.6. Teave ja näidikud 

3.6.1. Märgid, signaalid ja hoiatusmärguanded 

Kõikidel masinatel peavad olema kasutamist, seadistamist ja hooldust käsitlevad 
märguandevahendid ja/või juhendsildid kõikides vajalikes kohtades, et tagada inimeste 
tervis ja ohutus. Need peavad olema valitud, projekteeritud ja valmistatud nii, et need 
oleksid selgelt nähtavad ja kustutamatud. 

Ilma et see piiraks liikluseeskirjade sätteid, peavad masina seest juhitaval masinal olema 
järgmised seadmed: 

– helihoiatusseadis inimeste hoiatamiseks; 

– ettenähtud kasutustingimuste kohane valgussignaalide süsteem; seda viimast 
nõuet ei kohaldata masinate suhtes, mis on mõeldud üksnes allmaatööks ja millel 
puudub elektrienergia; 

– vajaduse korral peab masina ja haagise vahel olema asjakohane ühendus 
signaalide edasiandmiseks. 

Kaugjuhitav masin, mis tavalistes kasutustingimustes seab inimesed löögi- või 
muljumisohtu, peab olema varustatud asjakohaste vahenditega, et anda märku oma 
liikumisest, või vahenditega, mis kaitsevad inimesi ohu eest. Sama kehtib masinate 
suhtes, mille kasutamine on seotud pideva edasi-tagasi liikumisega piki ühte telge ja kui 
juht ei näe otse masina taha. 
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Masin peab olema valmistatud nii, et kõiki hoiatus- ja märguandeseadiseid ei saa 
tahtmatult mittetoimivaks muuta. Kui see on ohutuse seisukohalt oluline, peavad 
sellistel seadistel olema vahendid nende korrasoleku kontrollimiseks ja nende tõrge 
peab olema operaatorile hõlpsasti märgatav. 

Kui masina või selle tööriistade liikumine on eriti ohtlik, peavad masinal olema sildid, 
mis hoiatavad töötavale masinale lähenemise eest; sildid peavad olema loetavad 
võimalikult kaugelt, et tagada nende inimeste ohutus, kes peavad viibima masina 
lähedal. 

3.6.2. Märgistus 

Igal masinal tuleb esitada loetavalt ja kustutamatult järgmine teave: 

– nimivõimsus kilovattides (kW); 

– kõige tavalisema komplektsusega masina mass kilogrammides (kg); 

ja vajaduse korral: 

– suurim ettenähtud haakekonksu veojõud njuutonites (N); 

– suurim lubatud vertikaalkoormus haakekonksule njuutonites (N). 
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3.6.3. Kasutusjuhend  

3.6.3.1. Vibratsioon 

Kasutusjuhend peab sisaldama järgmist teavet masina põhjustatud kätele ja käsivartele 
või kogu kehale mõjuva vibratsiooni kohta: 

– kätele ja käsivartele mõjuva vibratsiooni koguväärtus, kui see ületab 2,5 m/s2. Kui 
see väärtus ei ületa 2,5 m/s2, tuleb see ära märkida; 

– korrigeeritud vibrokiirenduse ruutkeskmine väärtus, mis mõjub kehale, kui see 
ületab 0,5 m/s2. Kui see väärtus ei ületa 0,5 m/s², tuleb see ära märkida; 

– mõõtemääramatuse tase. 

Need väärtused saadakse kõnesoleva masina tegelike mõõtmistega või määratakse 
kindlaks tehniliselt võrreldavatel masinatel sooritatud ja toodetava masina suhtes 
representatiivsete mõõtmiste alusel. 

Kui harmoneeritud standardeid ei kohaldata, tuleb vibratsiooni mõõta masinale kõige 
sobivamal meetodil. 

Tuleb kirjeldada masina tööolusid mõõtmise ajal ja mõõtmisel kasutatud meetodeid. 
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3.6.3.2. Mitmekülgne kasutamine 

Kasutusjuhendid mitmeotstarbelistele masinatele, mida saab varustusest olenevalt 
kasutada mitmel erineval otstarbel, samuti vahetatavate seadmete kasutusjuhendid 
peavad sisaldama teavet, mis on vajalik põhimasina ning selle vahetatavate seadmete 
ohutuks monteerimiseks ja kasutamiseks. 

4. TÄIENDAVAD OLULISED TERVISEKAITSE- JA OHUTUSNÕUDED 

TEATAVATE TÕSTMISEST TULENEVATE OHTUDE VÄLTIMISEKS 

Masinad, mille tõstmistoimingud tekitavad ohtu, peavad vastama kõikidele käesolevas 
peatükis kirjeldatud tervisekaitse- ja ohutusnõuetele (vt ”Üldised põhimõtted”, punkt 4). 

4.1. Üldist 

4.1.1. Mõisted 

a) Tõstetoiming – antud hetkel paiknemistasandi muutmist vajavate kaupadest ja/või 
inimestest koosneva lastiüksuse liikumine. 

b) Suunatav last – last, mille kogu liikumine toimub mööda jäiku või painduvaid 
juhikuid, mille asendi määravad kinnitatud punktid. 
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c) Koormusvarutegur – aritmeetiline suhe masina tootja või tema volitatud esindaja 
tagatud suurima koormuse, mida masinaosa suudab kanda, ja suurima lubatud 
töökoormuse vahel, mis on masinaosale märgitud. 

d) Katsetustegur – aritmeetiline suhe staatilise või dünaamilise koormuskatse käigus 
tõstemasinale või tõstmise abiseadisele rakendatud koormuse ja tõstemasinale või 
tõstmise abiseadisele märgitud suurima lubatud koormuse vahel. 

e) Staatiline koormuskatse – katse, mille käigus masinat või tõstmise abiseadist 
esmalt kontrollitakse ja koormatakse suurima lubatud koormusega, mis on 
korrutatud asjakohase staatilise katsetusteguriga, ja seejärel kontrollitakse uuesti 
pärast kõnealuse koormuse eemaldamist, tagamaks, et ei ole tekkinud kahjustusi. 

f) Dünaamiline koormuskatse – katse, mille käigus masinat kasutatakse selle 
kõikvõimalikes koostudes suurimal lubatud koormusel, mis on korrutatud 
asjakohase dünaamilise katsetusteguriga, võttes arvesse tõstemasina dünaamilist 
toimimist, kontrollimaks selle nõuetekohast toimimist. 

g) Kandur – masinaosa, mille peal või milles inimesed ja/või kaup tõstmisel asuvad. 
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4.1.2. Kaitse mehhaaniliste ohtude eest 

4.1.2.1. Ebastabiilsusest tulenevad riskid 

Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et punktis 1.3.1 nõutav stabiilsus 
säilib nii masina kasutamisel kui ka kasutusväliselt, sealhulgas kõik transportimis-, 
monteerimis- ja demonteerimisetapid koostisosade eeldatavate tõrgete korral ning 
kasutusjuhendi kohaselt tehtavate katsetuste ajal. Selleks peab tootja või tema volitatud 
esindaja kasutama asjakohaseid kontrollimeetodeid. 

4.1.2.2. Masinad, mis liiguvad juhtrööbastel ja rööbasteedel 

Masinal peavad olema seadised, mis juhtrööbastele või rööbasteedele mõjudes väldivad 
rööbastelt mahasõitu. 

Kui rööbastelt mahasõit toimub sellistest seadistest olenemata või rööbastee või liikuva 
osa tõrke tõttu, peavad masinal olema sellised seadised, mis takistavad seadmete, osade 
või lasti kukkumist või masina ümberminekut. 
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4.1.2.3. Mehhaaniline vastupidavus 

Masin, tõstmise abiseadis ja nende osad peavad neile ettenähtud paigaldustingimustes ja 
tööoludes suutma vastu pidada neile avaldatavale koormusele nii kasutamise ajal kui ka 
vajaduse korral kasutusväliselt kõikides asjakohastes koostudes, võttes vajaduse korral 
asjakohaselt arvesse keskkonnategureid ja inimeste avaldatavat jõudu. Seda nõuet tuleb 
täita ka vedamise, monteerimise ja demonteerimise ajal. 

Masin ja tõstmise abiseadised peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et 
välditakse väsimisest või kulumisest tulenevaid tõrkeid, võttes asjakohaselt arvesse 
nende kasutusotstarvet. 

Kasutatavad materjalid peavad olema valitud ettenähtud töökeskkonna järgi, võttes 
eelkõige arvesse korrosiooni, hõõrdumist, lööke, külmarabedust ja vananemist. 

Masin ja tõstmise abiseadised peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et need 
peavad staatiliste koormuskatsete käigus vastu ülekoormusele, ilma et tekiks püsivaid 
deformatsioone või nähtavaid defekte. Vastupidavusarvutustes tuleb arvesse võtta 
staatilise katsetusteguri väärtusi, mis on valitud piisava ohutustaseme tagamiseks; selle 
teguri väärtused on üldiselt järgmised: 

a) käsiajamiga masinad ja tõstmise abiseadised: 1,5; 
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b) muud masinad: 1,25. 

Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et see läbib tõrgeteta sellised 
dünaamilised koormuskatsed, mille tegemisel kasutatakse dünaamilise 
katsetusteguriga korrutatud suurimat lubatud koormust. See dünaamiline 
katsetustegur valitakse nii, et oleks tagatud piisav ohutustase, üldiselt on teguri 
väärtus 1,1. Üldreeglina tehakse koormuskatsed ettenähtud nimikiirusel. Kui 
masina juhtimisahel võimaldab mitut samaaegset liikumist, tuleb katsed teha 
kõige ebasoodsamates tingimustes, s.t üldiselt kõnealused liikumised ühendatakse. 

4.1.2.4. Plokirattad, trumlid, rattad, trossid ja ketid 

Plokirataste, trumlite ja rataste läbimõõt peab vastama nende külge kinnitatavate 
trosside või kettide mõõtmetele. 

Trumlid ja rattad peavad olema projekteeritud, valmistatud ja paigaldatud nii, et nendel 
olevad trossid või ketid saaksid ümber nende keerduda neilt maha tulemata. 

Otseselt lasti tõstmisel või hoidmisel kasutatavate trosside puhul ei tohi kasutada 
pleissimist mujal kui otstes. Pleissimine on siiski lubatud seadiste puhul, mida on 
kasutusotstarbest lähtuvalt vaja regulaarselt teisaldada. 
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Trosside ja trossiotste ühine koormusvarutegur tuleb valida nii, et oleks tagatud piisav 
ohutustase; üldiselt on selle teguri väärtus 5. 

Tõstekettide koormusvarutegur tuleb valida nii, et oleks tagatud piisav ohutustase; 
üldiselt on selle teguri väärtus 4. 

Tõendamaks, et on saavutatud piisav koormusvarutegur, peab tootja või tema volitatud 
esindaja iga kõnealuse otseselt lasti tõstmiseks kasutatava keti- või trossitüübi ja 
trossiotste puhul tegema või laskma teha asjakohased testid. 

4.1.2.5. Tõstmise abiseadised ja nende koostisosad  

Tõstmise abiseadised ja nende koostisosad peavad olema sellise suurusega, et peaksid 
vastu väsimus- ja vananemisprotsessile ning töötsüklite arvule neile kohaldamissätetes 
määratud kasutusaja jooksul. 

Lisaks sellele: 

a) terastrossi ja trossiotste ühine koormusvarutegur peab olema valitud nii, et oleks 
tagatud piisav ohutustase; üldiselt on selle teguri väärtus 5. Trossidel ei tohi olla 
tehtud pleissimist ega tohi olla silmuseid mujal kui otstes; 
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b) keevitatud lülidega kettide kasutamise korral peavad lülid olema lühikesed. 
Kõikide ketitüüpide koormusvarutegur peab olema valitud nii, et oleks tagatud 
piisav ohutustase; üldiselt on selle teguri väärtus 4; 

c) tekstiilköite või -troppide koormusvarutegur oleneb materjalist, valmistusviisist, 
mõõtmetest ja kasutamisest. See tegur peab olema valitud nii, et oleks tagatud 
piisav ohutustase; üldiselt on selle teguri väärtus 7, tingimusel et kasutatavad 
materjalid on väga kvaliteetsed ja valmistusviis on kooskõlas kasutusotstarbega. 
Muul juhul määratakse tegurile üldiselt suurem väärtus, et tagada samaväärne 
ohutustase. Tekstiilköites ja -troppides ei tohi olla sõlmi, liiteid ja nende puhul ei 
tohi olla tehtud pleissimist mujal kui otstes, välja arvatud otsakuteta troppide 
puhul; 

d) kõikide nende metallosade koormusvarutegur, mis moodustavad tropi või mida 
kasutatakse koos sellega, peab olema valitud nii, et on tagatud piisav ohutustase, 
üldiselt on selle teguri väärtus 4; 

e) mitmeharulise tropi suurim lubatud koormus määratakse kindlaks nõrgima haru 
ohutusteguri, harude arvu ja tropi kasutusvariandist sõltuva vähendusteguri 
põhjal; 

f) tõendamaks, et on saavutatud piisav koormusvarutegur, peab tootja või tema 
volitatud esindaja iga jaotises a, b, c ja d nimetatud koostisosa tüübi puhul tegema 
või laskma teha asjakohased testid. 
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4.1.2.6. Liikumise juhtimine 

Liikumist juhtivad seadised peavad toimima nii, et masin, millele need on paigaldatud, 
püsib ohutuna. 

a) Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud või seadisega varustatud nii, et 
selle osade liikumise amplituud jääb kindlaksmääratud piiridesse. Selliste seadiste 
töölehakkamisele peab vajaduse korral eelnema hoiatus. 

b) Kui mitut paikset või rööbastel liikuvat masinat saab samas kohas samaaegselt 
liigutada ja on olemas kokkupõrkeoht, peavad sellised masinad olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et neid saab varustada süsteemidega, mis 
võimaldavad sellist ohtu vältida. 

c) Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et last ei saa ohtlikult libiseda 
ega vabalt ja ootamatult kukkuda isegi energiavarustuse osalise või täieliku 
katkemise korral ega siis, kui operaator lõpetab masina kasutamise. 

d) Tavalistes tööoludes ei tohi olla võimalik lasta lasti alla üksnes hõõrdepiduri abil, 
välja arvatud masinate puhul, mille otstarve eeldab nende sellist toimimist. 

e) Haardeseadised peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et on välistatud 
lasti tahtmatu lahtilaskmine. 
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4.1.2.7. Lasti liikumine käsitlemise ajal 

Masina juhtimiskoht peab olema paigutatud nii, et on tagatud liikuvate osade 
liikumisteede parim võimalik nähtavus, et vältida võimalikke kokkupõrkeid samaaegselt 
liikuda ja ohtu tekitada võivate inimeste, seadmete või muude masinatega. 

Suunatava lastiga masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et välditakse 
inimeste vigastusi, mis võivad tekkida lasti, kanduri või vastukaalu liikumisest. 

4.1.2.8. Liikumatuid vastuvõtuplatvorme teenindavad masinad 

4.1.2.8.1. Kanduri liikumine 

Liikumatuid vastuvõtuplatvorme teenindavate masinate kandurite liikumine 
vastuvõtuplatvormi suunas ja juures peab olema jäigalt suunatud. Käärsüsteeme 
käsitletakse samuti suunatud juhtimissüsteemina. 

4.1.2.8.2. Juurdepääs kandurile 

Kui inimestel on juurdepääs kandurile, peab masin olema projekteeritud ja valmistatud 
nii, et oleks tagatud kanduri püsimine paigal, kui inimestel on sellele juurdepääs, eriti 
lasti peale- ja mahalaadimise ajal. 
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Masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et kanduri ja teenindatava 
vastuvõtuplatvormi tasapindade vahe ei põhjustaks komistamisohtu. 

4.1.2.8.3. Liikuva kanduriga kokkupuutumisest tekkiv oht 

Kui see punkti 4.1.2.7 teise lõigu nõudmiste täitmiseks on vajalik, tuleb sõitmisala 
tavalise töötamise ajal muuta mittejuurdepääsetavaks. 

Kui masina kontrollimisel või hooldamisel on oht, et kanduri all või kohal paiknevad 
inimesed võidakse pressida kanduri ja mõne kinnitatud osa vahele, tuleb jätta inimestele 
piisavalt ruumi kas siis füüsiliste varjumiskohtade näol või mehhaaniliste seadmete abil, 
mis kanduri liikumise blokeerivad. 

4.1.2.8.4. Lasti kandurilt allakukkumise oht  

Kui last võib kandurilt kukkuda, peab masin olema projekteeritud ja valmistatud nii, et 
see oht oleks välistatud. 

4.1.2.8.5. Vastuvõtuplatvormid 

Risk, et inimesed võivad kokku puutuda liikuva kanduri või muude liikuvate 
masinaosadega vastuvõtuplatvormide juures, peab olema välistatud. 
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Kui on risk, et inimesed võivad kukkuda masina sõidualasse, kui kandurit parajasti 
platvormi juures ei ole, tuleb selle vältimiseks paigaldada kaitsepiirded. Need 
kaitsepiirded ei tohi avaneda sõiduala suunas. Kaitsepiirded peavad olema kinnitatud 
blokeerimisseadisega, mille tööd juhib kanduri liikumine, mis takistab: 

– kanduri ohtlikku liikumist enne kaitsepiirete sulgumist ja lukustumist; 

– kaitsepiirde ohtlikku avanemist enne kanduri peatumist vastava 
vastuvõtuplatvormi juures. 

4.1.3. Otstarbele vastavus 

Masina turulelaskmisel või esmakordsel kasutuselevõtmisel peab tootja või tema 
volitatud esindaja rakendama asjakohaseid meetmeid või laskma neid rakendada, et 
tagada kasutusvalmis käsi- või jõuajamiga tõstmise abiseadiste või masina ettenähtud 
funktsioonide ohutu täitmine.  

Punktis 4.1.2.3. nimetatud staatiline ja dünaamiline koormuskatse tuleb teha kõikidele 
kasutusvalmis tõstemasinatele. 

Kui masinat ei saa monteerida tootja või tema volitatud esindaja tootmisruumides, tuleb 
kasutuskohal võtta asjakohased meetmed. Seega võib meetmeid võtta kas tootmiskohal 
või kasutuskohal. 
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4.2. Nõuded masinatele, mis ei ole käsitsi käitatavad. 

4.2.1. Liikumise juhtimine 

Masina või selle seadmete juhtimiseks tuleb kasutada isetagastuvaid juhtimisseadiseid. 
Kui aga osalise või täieliku liikumise puhul puudub masina või lasti kokkupõrkeoht, 
võib nimetatud seadised asendada juhtimisseadistega, mis võimaldavad automaatset 
peatamist eelnevalt valitud asendites, ilma et operaator peaks isetagastuvat 
juhtimisseadist mõjutama. 

4.2.2. Kontroll lasti üle 

Masinatel, mille suurim lubatud koormus on vähemalt 1000 kg või mille 
ümberminekumoment on vähemalt 40 000 Nm, peavad alltoodud juhtudel olema 
seadised juhi hoiatamiseks ja lasti ohtliku liikumise vältimiseks: 

– masina ülekoormamine kas suurima lubatud koormuse ületamise tagajärjel või 
koormuse ületamisest tulenevate momentide tagajärjel või 

– ümberminekumomendi ületamise tagajärjel. 

4.2.3. Trossidel liikuvad masinad 

Kande-, tõmbe või tõstetrossidel peab olema vastukaal, mis võimaldab trossi pinget 
pidevalt seadistada. 



 
5786/2/05 REV 2  RJ/kla 77 
I LISA DG C I   ET 

4.3. Teave ja märgistused 

4.3.1. Ketid, trossid ja linttropid 

Igal tõsteketil, -trossil või linttropil, mis ei kuulu koostu, peab olema märgis, või kui see 
ei ole võimalik, siis plaat või eemaldamatu rõngas tootja või tema volitatud esindaja 
nime ja aadressi ning vastava tunnistuse numbriga. 

Eespool nimetatud tunnistus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 

a) tootja, või kui see on asjakohane, siis tema volitatud esindaja nimi ja aadress; 

b) keti või trossi kirjeldus, sealhulgas järgmised andmed: 

– nimimõõtmed; 

– konstruktsioon; 

– valmistusmaterjal; ja 

– materjali suhtes kohaldatud metallurgiline eritöötlus; 
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c) kasutatud testimismeetod; 

d) keti või trossi suurim lubatud töökoormus. Koormusväärtused võib esitada iga 
kindlaksmääratud rakenduse puhul. 

4.3.2. Tõstmise abiseadised 

Kõikidel tõstmise abiseadistel peavad olema järgmised andmed: 

– materjali tunnusandmed, kui seda teavet on vaja materjali ohutuks kasutamiseks; 

– suurim lubatud töökoormus. 

Kui tõstmise abiseadiseid on füüsiliselt võimatu märgistada, peavad esimeses lõigus 
nimetatud andmed olema esitatud tõstmise abiseadise külge kindlalt kinnitatud plaadil 
või mõnel muul vahendil. 

Andmed peavad olema loetavad ja asuma kohas, kus need ei kao töötlemise, kulumise 
jms tõttu ja kus need ei kahjusta tõstmise abiseadise tugevust. 

4.3.3. Tõstemasinad 

Suurim lubatud töökoormus peab olema märgitud masinale nähtavalt. See märgistus 
peab olema loetav ja kustutamatu ning kodeerimata kujul. 
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Kui suurim lubatud töökoormus sõltub masina kasutusvariandist, peab igal 
juhtimiskohal olema koormussilt iga kasutusvariandi suurima lubatud töökoormuse 
väärtusega, eelistatult diagrammi või tabeli kujul. 

Masinal, mis on mõeldud vaid kaupade tõstmiseks ja on varustatud tõsteplatvormiga, 
kuhu inimestel on juurdepääs, peab olema selge ja kustutamatu inimeste tõstmist keelav 
hoiatus. See hoiatus peab olema nähtav kõikjalt, kust on võimalik platvormile pääseda. 

4.4. Kasutusjuhend 

4.4.1. Tõstmise abiseadised 

Iga tõstmise abiseadis või iga üksnes komplektina müüdava tõstmise abiseadiste 
kogumiga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 

a) tavapärased kasutustingimused, 

b) kasutuspiirangud (eriti selliste abiseadiste puhul nagu magnet- ja vaakumpadjad, 
mis ei vasta täielikult punkti 4.1.2.6. alapunkti e nõuetele). 

c) kasutus-, monteerimis- ja hooldusjuhised, 

d) kasutatud staatilise koormuskatse koefitsient. 
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4.4.2. Tõstemasinad 

Tõstemasinal peab olema kaasas järgmist teavet sisaldav kasutusjuhend: 

a) masina tehnilised omadused, eriti: 

– suurim lubatud töökoormus, ja kui see on asjakohane, punkti 4.3.3. teises 
lõigus kirjeldatud koormusgraafiku või koormustabeli koopia; 

– tugedele või kinnitustele mõjuvad jõud ja kui see on asjakohane, siis ka 
liikumisteede omadused; 

– kui see on asjakohane, siis vastukaalu määratlus ja paigaldusvahendid; 

b) masina kasutus- ja hoolduspäeviku sisu, kui see ei ole masinaga kaasas; 

c) kasutusnõuanded, eriti juhul, kui operaatoril puudub otsene silmside lastiga; 

d) vajaduse korral tootja või tema volitatud esindaja poolt või selle jaoks läbi viidud 
staatilise ja dünaamilise koormuskatse tulemuste aruanne; 

e) vajalikud juhised, mida on nimetatud punktis 4.1.3. ja mis käsitlevad katsete 
tegemist enne sellise masina esmakordset kasutuselevõttu, mida ei ole tootja 
juures kasutusvalmiks monteeritud. 
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5. ALLMAATÖÖMASINATELE ESITATAVAD TÄIENDAVAD OLULISED 

TERVISEKAITSE- JA OHUTUSNÕUDED 

Allmaatöömasinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et need vastavad 
kõikidele käesolevas peatükis (vt ”Üldised põhimõtted”, punkt 4) kirjeldatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

5.1. Ebastabiilsusest tulenevad riskid 

Hüdraulilised laetoestikud peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nende 
liikumisel säilib etteantud suund ning need ei libise enne nendele koormuse 
rakendamist, rakendamise ajal ega pärast nendelt koormuse eemaldamist. Neil peavad 
olema kinnituspunktid üksikute hüdrotugede ülaosa tugiplaatide jaoks. 

5.2. Liikumine 

Hüdraulilised laetoestikud peavad võimaldama inimestel takistamatult liikuda. 

5.3. Juhtimispidemed 

Rööbastel liikuva masina kiirendus- ja pidurdusseadised peavad olema käsitsi 
käitatavad. Kuid seda lubavad seadised võivad olla ka jalaga käitatavad. 

Hüdrauliliste laetoestike juhtimispidemed peavad olema projekteeritud ja paigutatud nii, 
et teisaldustoimingute ajal on operaatorid kaitstud kaitsekatusega. Juhtimispidemed 
peavad olema kaitstud juhusliku vabanemise eest. 
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5.4. Peatumine 

Rööbastel iseliikuval alltöömasinal peab olema automaatne pidurdusseadis, mis mõjutab 
masina liikumist reguleerivat juhtimisahelat. 

5.5. Tuli 

Kergestisüttivate osadega masinate suhtes on punkti 3.5.2. teine taane kohustuslik. 

Allmaatöömasina pidurdussüsteem peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et see 
ei tekita sädemeid ega põhjusta tulekahju. 

Soojusmootoritega alltöömasinal peavad olema üksnes sellised sisepõlemismootorid, 
mis kasutavad madala aurustumisrõhuga kütust ja välistavad igasuguse elektrisädemete 
tekke. 

5.6. Heitgaasid 

Sisepõlemismootorite heitgaase ei tohi suunata ülespoole. 
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6. TÄIENDAVAD OLULISED TERVISEKAITSE- JA OHUTUSNÕUDED 

MASINATELE INIMESTE TÕSTMISEST TULENEVATE TEATAVATE OHTUDE 

VÄLTIMISEKS 

Masinad, mis tekitavad ohtu seoses inimeste tõstmisega, peavad vastama kõikidele 
käesolevas peatükis (vt ”Üldised põhimõtted”, punkt 4) kirjeldatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

6.1. Üldist 

6.1.1. Mehhaaniline tugevus 

Kandur, kaasa arvatud selle põrandas või laes olla võivad luugid, peab olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et seal on piisavalt ruumi ning et selle tugevus vastab 
lubatud suurimale inimeste arvule ja suurimale lubatud koormusele. 

Punktides 4.1.2.4. ja 4.1.2.5. määratletud masinaosade koormusvarutegurid ei ole 
inimeste tõstmiseks mõeldud masinate puhul piisavad ja üldiselt tuleb neid 
kahekordistada. Inimeste või inimeste ja kaupade tõstmiseks mõeldud masinate 
kandurid peavad olema varustatud riputus- või toetussüsteemiga, mis on projekteeritud 
ja valmistatud selleks, et tagada piisav kontroll ohutustaseme üle ning vältida kanduri 
kukkumisohtu. 

Kanduri riputamisel trosside või kettidega on põhireegliks see, et vaja on vähemalt 
kahte sõltumatut omaette kinnitusega ketti või trossi. 
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6.1.2. Koormuse kontroll muul kui inimjõul töötava kanduri puhul 

Punkti 4.2.2. nõudeid kohaldatakse suurimast lubatud koormusest ja 
ümberminekumomendi suurusest olenemata, välja arvatud siis, kui tootja suudab 
tõendada, et ülekoormuse või ümbermineku ohtu ei ole. 

6.2. Juhtimisseadised 

Kui ohutusnõuetega ei nähta ette muid lahendusi, peab kandur üldiselt olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et selles olevatel inimestel on vahendid selle üles-alla 
liikumise juhtimiseks ja vajaduse korral kanduri muu liikumise juhtimiseks. 

Nende juhtimisseadiste toimimine peab olema esmajärguline sedasama liikumist 
juhtivate muude seadiste suhtes, välja arvatud hädaseiskamisseadised. 

Nende liikumiste juhtimisseadised peavad olema pidevalt mõjutamist nõudvad, välja 
arvatud siis, kui kandur ise on täielikult suletud. 

6.3. Kanduris või kanduril olevate inimeste ohustatus 

6.3.1. Kanduri liikumisest tulenevad riskid 

Inimeste tõstmiseks mõeldud masin peab olema projekteeritud, valmistatud ja 
varustatud nii, et kanduri liikumise kiirendamisest või aeglustamisest ei tuleneks riske 
inimesele. 
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6.3.2. Inimeste kandurist kukkumise risk 

Kanduri põrand ei tohi kalduda ka liikumise ajal niivõrd, et kanduris olijail tekib 
kukkumisrisk. 

Kui kandur on projekteeritud töötamiskohaks, tuleb võtta meetmeid selle stabiilsuse 
tagamiseks ja ohtliku liikumise vältimiseks. 

Kui punktis 1.5.15 nimetatud meetmed ei ole piisavad, peab kanduril olema seda 
kasutavate inimeste võimalikule arvule vastav arv kinnituspunkte. Kinnituspunktid 
peavad olema kukkumise eest kaitsvate isikukaitsevahendite kinnitamiseks piisavalt 
tugevad. 

Põrandas või laes olevad luugid või külguksed peavad avanema suunda, mis välistab 
kukkumisohu nende ootamatu avanemise korral. 

6.3.3. Kandurile kukkuvate esemete põhjustatud risk 

Kui on olemas risk, et esemed võivad kukkuda kandurile ja ohustada inimesi, peab 
kandur olema varustatud kaitsekatusega. 
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6.4. Liikumatuid vastuvõtuplatvorme teenindavad masinad 

6.4.1. Kanduris või kanduril inimestele avalduvad riskid 

Kandur peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et välditakse inimeste ja/või 
kanduris või kanduril olevate esemete kokkupuudet ükskõik milliste liikuvate 
elementidega. Kui see on nimetatud nõudmise täitmiseks vajalik, peab kandur olema 
täielikult suletud ning selle uksed peavad olema varustatud blokeerivate seadistega, mis 
väldivad kanduri ohtlikku liikumist enne uste sulgumist. Uksed peavad jääma suletuks, 
kui kandur peatub kahe vastuvõtuplatvormi vahel ning on olemas kandurilt kukkumise 
oht. 

Masin peab olema projekteeritud, valmistatud ja vajaduse korral varustatud seadistega 
kanduri ootamatu üles või alla liikumise takistamiseks. Seadised peavad võimaldama 
kanduri seiskamist selle kõige suuremal töökoormusel ja kõige suurema ettenähtud 
kiiruse juures. 

Olenemata koormustingimustest ei tohi kanduri peatamiseks toimuv aeglustamine 
ohustada kandurit kasutavaid inimesi.  

6.4.2. Juhtimisseadised kanduri juhtimiseks vastuvõtuplatvormide läheduses 

Juhtimisseadised, mis ei ole hädaseiskamisseadised, ei tohi põhjustada kanduri liikumist 
vastuvõtuplatvormi juures, kui: 

– kasutatakse kanduril olevaid juhtimispidemeid; 

– kandur ei ole vastuvõtuplatvormi juures. 
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6.4.3. Juurdepääs kandurile 

Vastuvõtuplatvormide ääres ja kanduril olevad piirded peavad olema projekteeritud ja 
valmistatud nii, et oleks tagatud ettenähtud kaubakoguste ja inimeste hulga ohutu 
transportimine vastuvõtuplatvormilt kandurile ja kandurilt vastuvõtuplatvormile. 

6.5. Märgistused 

Kanduril peab olema järgmine ohutust tagav teave: 

– kanduril korraga olla tohtivate inimeste arv; 

– selle kõige suurem lubatud töökoormus. 

________________________ 
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II LISA 

DEKLARATSIOONID 

1. SISUKORD  

A. EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON MASINA KOHTA 

Nimetatud deklaratsioon ja selle tõlked peavad vastama samadele tingimustele kui 
kasutusjuhendid (vt I lisa punkti 1.7.4.1. alapunkte a ja b) ning need peavad olema kas 
kirjutatud masinal või käsitsi suurte tähtedega. 

See deklaratsioon käsitleb üksnes masina seisundit selle turulelaskmisel ega hõlma masinale 
lisatud komponente ja/või hiljem lõppkasutaja poolt sooritatud toiminguid. 

EÜ vastavusdeklaratsioon masina kohta peab sisaldama järgmisi üksikasju: 

1. tootja, ja kui see on asjakohane, siis tema volitatud esindaja ärinimi ja täielik aadress; 

2. selle ühenduses registrisse kantud isiku nimi ja aadress, kellel on õigus koostada 
tehniline toimik;  

3. masina kirjeldus ja määratlus, sealhulgas selle üldnimetus, funktsioon, mudel, tüüp, 
seerianumber ja kaubanduslik nimetus; 
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4. lause, millega väljendatakse selgelt masina vastavust kõikidele käesoleva asjakohastele 
direktiivi asjakohastele sätetele, ja kui see on vajalik, siis samasugune lause, mis 
kinnitab vastavust muudele direktiividele ja/või asjakohastele sätetele. Need viited 
peavad osundama Euroopa Liidu Teatajas avaldatud tekstidele. 

5. kui see on asjakohane, siis IX lisas nimetatud tüübihindamise teostanud teavitatud 
asutuse nimi, aadress ja tunnuskood ning EÜ tüübihindamissetifikaadi number; 

6. kui see on asjakohane, siis X lisas nimetatud teavitatud asutuse nimi, aadress ja 
tunnuskood, kes kiidab heaks kvaliteedi täieliku tagamise süsteemi; 

7. kui see on asjakohane, siis viide artikli 7 lõikes 2 nimetatud harmoneeritud standardite 
kasutamisele;  

8. kui see on asjakohane, siis viide kasutatud tehnilistele standarditele ja 
spetsifikatsioonidele; 

9. deklaratsiooni väljastamise koht ja kuupäev; 

10. tootja või tema volitatud esindaja nimel deklaratsiooni koostama volitatud isiku andmed 
ja allkiri. 
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B. DEKLARATSIOON OSALISELT KOMPLEKTEERITUD MASINA ÜHENDATAVUSE 
KOHTA 

Antud deklaratsioon ja selle tõlge peavad olema koostatud samade tingimuste kohaselt kui 
kasutusjuhend (vt I lisa punkti 1.7.4.1 alapunkte a ja b) ning peavad olema kas kirjutatud 
masinal või käsitsi suurte tähtedega. 

Deklaratsioon ühendatavuse kohta peab sisaldama järgmisi üksikasju: 

1. osaliselt komplekteeritud masina tootja, või kui see on asjakohane, tema volitatud 
esindaja ärinimi ja täielik aadress; 

2. selle ühenduses registrisse kantud isiku nimi ja aadress, kellel on õigus koostada vastav 
tehniline dokumentatsioon;  

3. osaliselt komplekteeritud masina kirjeldus ja määratlus, sealhulgas selle üldnimetus, 
funktsioon, mudel, tüüp, seerianumber ja kaubanduslik nimetus; 

4. lause, millega näidatakse selgelt, milliseid käesoleva direktiivi nõudeid kohaldatakse ja 
täidetakse ning sedastatakse, et asjakohane VII lisa B osale vastav tehniline 
dokumentatsioon on koostatud, ja vajaduse korral ka lause, mis kinnitab osaliselt 
komplekteeritud masina vastavust muudele asjakohastele ühenduse direktiividele. Need 
viited peavad osundama Euroopa Liidu Teatajas avaldatud tekstidele. 
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5. kohustus edastada riiklike asutuste nõudmisel asjakohast teavet osaliselt 
komplekteeritud masina kohta. See hõlmab ka edastamismeetodit ning see ei tohi piirata 
osaliselt komplekteeritud masina tootja õigusi intellektuaalsele omandile; 

6. kui see on asjakohane, siis teade selle kohta, et osaliselt komplekteeritud masinat ei tohi 
kasutusele võtta enne, kui lõplikult komplekteeritud masin, millega see ühendatakse, on 
tunnistatud käesoleva direktiivi sätetele vastavaks; 

7. deklaratsiooni väljastamise koht ja kuupäev; 

8. tootja või tema volitatud esindaja nimel deklaratsiooni koostama volitatud isiku andmed 
ja allkiri. 

2.  SÄILITAMINE 

Masina tootja või tema volitatud esindaja säilitab EÜ vastavusdeklaratsiooni originaali vähemalt 
kümme aastat pärast masina valmistamise viimast kuupäeva. 

Osaliselt komplekteeritud masina tootja või tema volitatud esindaja säilitab deklaratsiooni originaali 
masina ühendatavuse kohta vähemalt kümme aastat pärast osaliselt komplekteeritud masina 
valmistamise viimast kuupäeva. 

______________________ 
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III LISA 

CE-MÄRGIS 

CE-vastavusmärgis koosneb tähtedest ”CE" alltoodud kujul: 

 

CE-märgise vähendamisel või suurendamisel tuleb kinni pidada eespool esitatud joonise 
proportsioonidest. 

CE-märgise erinevad osad peavad olema ühekõrgused, vähemalt 5 mm kõrged. Väikesemõõtmeliste 
masinate puhul võib sellest alampiirist loobuda. 

CE-märgis tuleb kanda masinale tootja või tema volitatud esindaja nime vahetusse lähedusse, 
kasutades sama tehnikat. 

Kui on kohaldatud artikli 12 lõike 3 punktis c ja artikli 12 lõike 4 punktis b nimetatud kvaliteedi 
täieliku tagamise menetlust, lisatakse CE-märgisele teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.  

 

______________________ 
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IV LISA 

MASINATE TÜÜBID, MILLE SUHTES TULEB KOHALDADA  
ÜHTE ARTIKLI 12 LÕIGETES 3 JA 4  

NIMETATUD MENETLUSTEST 

1. Järgmist tüüpi ketassaed (ühe- või mitmekettalised) puidu ja samasuguste füüsikaliste 
omadustega materjalide töötlemiseks või liha ja samalaadsete füüsikaliste omadustega 
materjalide töötlemiseks: 

1.1. Saagimise ajal liikumatu teljega ketassaed, millel on liikumatu töölaud ja millele antakse 
töödeldavad detailid ette käsitsi või millel on äravõetav ajamiga etteandeseadis. 

1.2. Saagimise ajal liikumatu teljega ketassaed, millel on käsitsi edasi-tagasi liikuv töölaud või 
kelk. 

1.3 Saagimise ajal liikumatu teljega ketassaed, millel on sisseehitatud, käsitsi laaditav ja/või 
tühjendatav töödeldavate detailide mehhaaniline etteandeseadis. 

1.4. Saagimise ajal liikuva teljega ketassaed, mis on mehhaaniliselt liikuva teljega, käsitsi 
laaditavad ja/või tühjendatavad. 

2. Käsitsi etteandmisega rihthöövelmasinad puidutöötluseks. 
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3. Käsitsi laaditavad ja/või tühjendatavad ühepoolsed paksushöövelmasinad puidutöötlemiseks, 
millel on sisseehitatud mehhaaniline etteandeseadis. 

4. Järgmised käsitsi laaditavad ja/või tühjendatavad lintsaed puidu ja samalaadsete füüsikaliste 
omadustega materjalide või liha ja samalaadsete füüsikaliste omadustega materjalide 
töötlemiseks: 

4.1. Saagimise ajal fikseeritud asendis lindiga saed , millel on kindel või edasi-tagasi liikuv alus 
või tugi tooriku jaoks. 

4.2. Saed, mille lint liigub koos edasi-tagasi liikuva kelguga. 

5. Ühendmasinad punktides 1–4 ja 7 nimetatud tüüpi masinatest puidu ja samalaadsete 
füüsikaliste omadustega materjalide töötlemiseks. 

6. Käsietteandega mitmeteralised tapimasinad puidutöötluseks. 

7. Käsietteandega vertikaalfreespingid puidu ja samalaadsete füüsikaliste omadustega 
materjalide töötlemiseks. 

8. Kantavad puidukettsaed. 
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9. Pressid, sealhulgas profiilide painutuspressid metallide külmtöötluseks, käsitsi laaditavad 
ja/või tühjendatavad, mille liikuvate osade käigupikkus võib ületada 6 mm ja kiirus võib 
ületada 30 mm/s. 

10. Käsitsi laaditavad ja/või tühjendatavad plasti survevalu- või vormpressimismasinad. 

11. Käsitsi laaditavad ja/või tühjendatavad kummi survevalu- või vormpressimismasinad. 

12. Järgmist tüüpi allmaatöömasinad: 

12.1. vedurid ja pidurdusseadmetega vagunid, 

12.2. hüdraulilised laetoestikud. 

13. Käsitsi laaditavad, kokkusurumismehhanismiga veokid majapidamisjäätmete kogumiseks. 

14. Eemaldatavad jõuülekandemehhanismid koos kaitsepiiretega. 

15. Kaitsepiirded eemaldatavate jõuülekandemehhanismide jaoks. 

16. Autoteeninduse tõstukid. 
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17. Sellised seadmed inimeste tõstmiseks, millega on seotud oht kukkuda rohkem kui kolme 
meetri kõrguselt. 

18. Lööktoimelised kantavad kinnitus- ja muud masinad. 

19. Kaitseseadeldised, mis on ette nähtud inimese kohalolu kindlakstegemiseks. 

20. Avatavad mehaanilise ajamiga blokeerivad piirded, mis on projekteeritud punktides 9, 10 ja 
11 nimetatud masinate turvamiseks. 

21. Loogikaseadmed turvafunktsioonide kindlustamiseks. 

22. Ümbermineku korral kaitsvad struktuurid. 

23. Kukkuvate esemete eest kaitsvad struktuurid. 

 

__________________ 
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V LISA 

ARTIKLI 2 LÕIKES C NIMETATUD OHUTUSSEADISTE  
NÄIDISLOETELU 

1. Kardaanvõllide piirded; 

2. Kaitseseadeldised, mis on mõeldud inimeste kohalolu kindlakstegemiseks;  

3. Avatavad ajamiga töötavad blokeeringuga piirded, mis on projekteeritud IV lisa punktides 9, 

10 ja 11 nimetatud masinate turvamiseks; 

4. Loogikaseadmed turvafunktsioonide kindlustamiseks; 

5. Ventiilid, millel on lisavahendid rikete avastamiseks ja mis on mõeldud masina ohtliku 
liikumise juhtimiseks; 

6. Masina emissioonide imisüsteemid; 

7. Piirded ja kaitseseadised, mis on ette nähtud inimeste kaitsmiseks masina tööprotsessi 
kaasatud liikuvate osade eest;  

8. Seadised tõstemasinate laadimise ja ümberpaigutamise juhtimise järelevalveks; 
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9. Kõik inimeste istmetel kinnihoidmise vahendid; 

10. Hädaseiskamisseadised; 

11. Mahalaadimissüsteemid potentsiaalselt ohtlike elektrostaatiliste laengute kogunemise 
vältimiseks; 

12. I lisa punktides 1.5.7, 3.4.7 ja 4.1.2.6 nimetatud energiapiirajad ja vabastusseadised; 

13. Müra ja vibratsiooni emissiooni vähendamise süsteemid;  

14. Ümbermineku korral kaitsvad struktuurid; 

15. Kukkuvate esemete eest kaitsvad struktuurid; 

16. Kahekäejuhtimisseadised; 

17. Inimeste ühelt vastuvõtuplatvormilt teisele tõstmiseks ja allalaskmiseks mõeldud masinate 
komponendid, mis kuuluvad järgmisse loetelusse:  

a) Seadised šahtiuste lukustamiseks, 

b) Seadised, mis takistavad lasti kandvate üksuste kukkumist või ootamatut liikumist 

ülespoole, 
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c) Lubatud kiiruse ületamist takistavad seadised, 

d) Energiat akumuleerivad amortisaatorid 

– kas mittelineaarsed 

– või tagasiliikumist summutavad, 

e) Energiat hajutavad amortisaatorid, 

f) Hüdrauliliste jõuahelate tõsteseadmete külge monteeritud ohutusseadised, kui neid 

kasutatakse kukkumist ärahoidvate seadistena, 

g) Elektrilised ohutusseadised elektroonilisi komponente sisaldavate ohutuslülitite kujul. 

 

_____________________ 
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VI LISA 

OSALISELT KOMPLEKTEERITUD MASINA PAIGALDUSJUHENDID 

Osaliselt komplekteeritud masinate paigaldusjuhendites tuleb kirjeldada neid tingimusi, mida 
lõppmasinaga ühendamisel tuleb järgida, et tagada tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine. 

Paigaldusjuhendid peavad olema kirja pandud ühes ühenduse ametlikus keeles, mis on arusaadav 
selle masina tootjale, millega osaliselt komplekteeritud masin ühendatakse, või tema volitatud 
esindajale. 

__________________ 
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VII LISA 

A. MASINA TEHNILINE TOIMIK 

Käeolevas osas kirjeldatakse tehnilise toimiku koostamismenetlust. Tehniline toimik peab tõestama 
masina vastavust direktiivile. See peab hõlmama masina projekteerimist, valmistamist ja toimimist 
antud hindamiseks vajalikus ulatuses. Tehniline toimik tuleb koostada ühes või mitmes ühenduse 
ametlikus keeles, välja arvatud masina kasutusjuhend, millele kohaldatakse I lisa punkti 1.7.4.1 
erisätteid. 

1. Tehniline toimik sisaldab järgmist: 

a) konstruktsiooni dokumentatsioon, sealhulgas: 

– masina üldkirjeldus; 

– masina üldjoonis koos juhtimisahelate joonistega, samuti asjakohased kirjeldused 
ja selgitused, mis on vajalikud masina töö mõistmiseks; 

– täielikud ja üksikasjalikud joonised koos arvutustega, katsete tulemustega, 
sertifikaatidega jms, mida on vaja, et kontrollida masina vastavust olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 



 
5786/2/05 REV 2  RJ/kla 2 
VII LISA DG C I   ET 

– dokumentatsioon järgitud riskihindamise menetluse kohta, sealhulgas: 

– loetelu olulistest tervisekaitse- ja ohutusnõuetest, mida masinale 
kohaldatakse, 

– kaitsemeetmete kirjeldustest, mida tuvastatud riskide kõrvaldamiseks või 
vähendamiseks on võetud, vajaduse korral on ka näidatud masinaga seotud 
jääkriskid; 

– standardid ja muud kasutatud tehnilised spetsifikatsioonid, näidates sealjuures, 
milliseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusstandardeid need standardid hõlmavad; 

– tehnilised aruanded tootja, tootja poolt valitud asutuse või tema volitatud esindaja 
poolt läbiviidud katsete tulemuste kohta; 

– masina kasutusjuhendi koopia; 

– kui see on vajalik, siis ühendamisdeklaratsioon osaliselt komplekteeritud masina 
kohta ja asjakohased monteerimisjuhendid; 

– kui see on vajalik, siis ühendatava masina või muude masinaga ühendatavate 
osade EÜ vastavusdeklaratsioonide koopiad;  

– EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia; 
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b) seeriatootmise puhul sisemeetmed, mida võetakse selleks, et tagada masina vastavus 
käesoleva direktiivi nõuetele. 

Tootja peab viima läbi masina koostisosade, kinnituste ja valmis masina nõutavad uuringud ja 
katsetused, et määrata kindlaks, kas tema projekteeritud ja valmistatud masinat saab ohutult 
paigaldada ja kasutusele võtta. Asjakohased aruanded ja tulemused peavad olema lisatud 
tehnilisele toimikule. 

2. Punktis 1 nimetatud tehniline toimik peab olema liikmesriikide pädevatele ametiasutustele 
kättesaadav vähemalt kümme aastat pärast masina valmistamiskuupäeva või seeriatoodangu 
puhul kümme aastat pärast selle viimase ühiku tootmist. 

Tehniline toimik ei pea paiknema ühenduse territooriumil, ka ei pea see olema pidevalt 
materiaalsel kujul kättesaadav. Kuid see peab olema EÜ vastavusdeklaratsioonis 
kindlaksmääratud isiku poolt kokkukogutav ja materjali keerukusest sõltuva ajaperioodi vältel 
kättesaadavaks muudetav. 

Tehniline toimik ei pea sisaldama üksikasjalikke kavandeid või muid täpseid andmeid masina 
valmistamisel kasutatud alakoostude kohta, välja arvatud siis, kui teave selle kohta on 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavuse tõestamiseks hädavajalik.  

3. Kui riikliku pädeva ametiasutuse põhjendatud taotluse peale ei suudeta tehnilist 
dokumentatsiooni esitada, võib see olla piisavaks põhjuseks, et seada kahtluse alla kõnesoleva 
masina vastavus olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
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B. OSALISELT KOMPLEKTEERITUD MASINA ASJAKOHANE TEHNILINE 
DOKUMENTATSIOON 

Käesolevas osas kirjeldatakse asjakohase tehnilise dokumentatsiooni koostamismenetlust. 
Nimetatud dokumentatsioon peab näitama, millised käesoleva direktiivi nõuded on kohaldatud ja 
täidetud. Hõlmatud peab olema osaliselt komplekteeritud masina konstrueerimine, valmistamine ja 
toimimine ulatuses, mis on vajalik kohaldatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavuse 
hindamiseks. Dokumentatsioon koostatakse ühes või mitmes ühenduse ametlikest keeles. 

See peab sisaldama järgmist: 

a) tehniline toimik, millesse kuulub: 

– osaliselt komplekteeritud masina üldjoonis koos juhtimisahelate joonistega,  

– täielikud ja üksikasjalikud joonised koos arvutuste, katsete tulemuste, sertifikaatide jms, 
mida on vaja, et kontrollida osaliselt komplekteeritud masina vastavust olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 

– dokumentatsioon riskide hindamise kohta, mis näitab, millist menetlust on kasutatud, 
sealhulgas: 

– loetelu oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetest, mida kõnesolevale masinale 
kohaldatakse ja mida täidetakse, 
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– nende kaitsemeetmete kirjelduste kohta, mida tuvastatud ohtude kõrvaldamiseks 
või vähendamiseks on võetud, vajaduse korral on ka näidatud osaliselt 
komplekteeritud masinaga seotud jääkohud; 

– standardid ja muud kasutatud tehnilised spetsifikatsioonid, näidates, milliseid olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid need standardid hõlmavad;  

– tehnilised aruanded tootja, tootja poolt valitud asutuse või tema volitatud esindaja poolt 
läbi viidud katsete tulemuste kohta; 

– osaliselt komplekteeritud masina paigaldusjuhendi koopia; 

b) seeriatootmise puhul sisemeetmed, mida võetakse osaliselt komplekteeritud masina vastavuse 
tagamiseks kohaldatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. 

Tootja peab läbi viima koostisosade, kinnituste ja valmis masinate nõutavad uuringud ja katsetused, 
et määrata kindlaks, kas tema projekteeritud ja valmistatud masinat saab ohutult paigaldada ja 
kasutusele võtta. Asjakohased aruanded ja tulemused peavad olema lisatud tehnilisele toimikule. 
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Asjakohane tehniline toimik peab olema liikmesriikide pädevatele ametiasutustele kättesaadav 
vähemalt kümme aastat pärast osaliselt komplekteeritud masina valmistamiskuupäeva või 
seeriatoodangu puhul kümme aastat pärast selle viimase ühiku tootmist, samuti liikmesriikide 
pädevatele ametiasutustele tehtud taotluse korral. See ei pea paiknema ühenduse territooriumil, ka 
ei pea see olema pidevalt materiaalsel kujul kättesaadav. Kuid see peab olema 
ühendamisdeklaratsioonis kindlaksmääratud isiku poolt kokkukogutav ja esitatav asjakohasele 
ametiasutusele. 

Kui siseriikliku pädeva ametiasutuse põhjendatud taotluse peale ei suudeta tehnilist toimikut 
esitada, võib see olla piisavaks põhjuseks, et seada kahtluse alla kõnesoleva osaliselt 
komplekteeritud masina vastavus sellele kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

 

____________________ 
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VIII LISA 

VASTAVUSHINDAMINE JA SISEKONTROLL  
MASINA TOOTMISE AJAL 

1. Käesolevas lisas kirjeldatakse menetlust, mille abil tootja või tema volitatud esindaja, täites 
punktides 2 ja 3 sätestatud kohustusi, tagab ja tõendab, et kõnesolev masin vastab käesoleva 
direktiivi asjakohastele nõuetele.  

2. Iga masinatüübi kohta koostab tootja või tema volitatud esindaja VII lisa A osas nimetatud 
tehnilise toimiku. 

3. Tootja peab võtma kõik vajalikud meetmed selleks, et tootmisprotsessis oleks tagatud 
toodetud masina vastavus VII lisa A osas nimetatud tehnilisele dokumentatsioonile ning 
käesoleva direktiivi nõuetele. 

____________________ 
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IX LISA 

EÜ TÜÜBIHINDAMINE 

EÜ tüübihindamine on menetlus, millega teavitatud asutus selgitab välja ja tõendab 
dokumentaalselt, et IV lisas nimetatud masina tüüpiline näidiseksemplar (edaspidi “tüüp”) vastab 
käesoleva direktiivi sätetele. 

1. Masina tootja või tema volitatud esindaja peab iga tüübi kohta koostama VII lisa A osas 
nimetatud tehnilise dokumentatsiooni. 

2. Igale tüübile EÜ tüübihindamise teostamiseks esitab tootja või tema volitatud esindaja 
taotluse tema enda poolt valitud teavitatud asutusele. 

Taotlus peab sisaldama järgmist: 

– tootja, ja kui see on vajalik, siis tema volitatud esindaja nimi ja aadress; 

– kirjalik kinnitus selle kohta, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele 
teavitatud asutusele; 

– tehniline toimik. 

Lisaks peab taotleja andma teavitatud asutuse käsutusse tüübinäidise. Kui katsetuste kava 
seda nõuab, võib teavitatud asutus nõuda täiendavaid tüübinäidiseid. 
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3. Teavitatud asutus: 

3.1. uurib tehnilist toimikut, kontrollib, kas masin on valmistatud vastavalt sellele, ning määrab 
kindlaks, millised elemendid on projekteeritud artikli 7 lõikes 2 nimetatud standardite 
asjakohaste sätete kohaselt ja milliste elementide konstruktsioon nimetatud standardite 
asjakohastel sätetel ei põhine; 

3.2. teostab või laseb teostada sobivad kontrollimised, mõõtmised ja katsed, mis on vajalikud, et 
kontrollida, kas valitud lahendused vastavad käesoleva direktiivi olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele juhtudel, kui artikli 7 lõikes 2 nimetatud standardeid ei kohaldata; 

3.3. kui kasutati artikli 7 lõikes 2 nimetatud harmoneeritud standardeid, teostab või laseb teostada 
sobivad kontrollimised, mõõtmised ja katsed, et kontrollida, kas standardeid tegelikult on ikka 
kohaldatud; 

3.4. lepib taotluse esitajaga kokku koha suhtes, kus kontrollida masinatüübi valmistamise 
vastavust uuritud tehnilisele dokumentatsioonile ja viia läbi vajalikud kontrollid, mõõtmised 
ja katsed. 

4. Kui tüüp vastab käesoleva direktiivi nõuetele, väljastab teavitatud asutus taotlejale EÜ 
tüübihindamissertifikaadi . Sertifikaat peab sisaldama tootja või tema volitatud esindaja nime 
ja aadressi, heakskiidetud tüübi äratundmiseks vajalikke andmeid, kontrollimise järeldusi ja 
sertifikaadi kehtivust puudutavaid tingimusi. 
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Tootja ja teavitatud asutus peavad säilitama nimetatud sertifikaadi koopiat, tehnilist 
dokumentatsiooni ja asjakohaseid dokumente 15 aastat alates sertifikaadi väljastamise 
kuupäevast. 

5. Kui tüüp ei vasta käesoleva direktiivi sätetes esitatud nõuetele, keeldub teavitatud asutus 
taotlejale EÜ tüübihindamissertifikaadi väljastamisest esitades üksikasjaliku põhjenduse oma 
keeldumise kohta. Ta teatab sellest taotlejale, teistele teavitatud asutustele ning liikmesriigile, 
kes temast teavitas. Ette tuleb näha edasikaebamise kord. 

6. Taotleja teatab teavitatud asutusele, kes säilitab EÜ tüübihindamise kohta käivat tehnilist 
toimikut, kõikidest muutustest, mis heakskiidetud tüübi osas tehakse. Teavitatud asutus uurib 
tehtud muudatusi ning seejärel kas kinnitab olemasoleva EÜ tüübihindamissertifikaadi 
kehtivust või väljastab uue sertifikaadi, kui muudatused ohustavad vastavust oluliste 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetega või tüübi jaoks ettenähtud töötingimustega. 

7. Komisjon, liikmesriigid ja teised teavitatud asutused võivad vastava taotluse esitamise korral 
saada EÜ tüübihindamissertifikaadi koopia. Põhjendatud taotluse korral võivad komisjon ja 
liikmesriigid saada koopia tehnilisest toimikust ning teavitatud asutuse poolt läbi viidud 
katsete tulemustest. 

8. Tehnilised toimikud ja muud EÜ tüübihindamismenetlustega seotud dokumendid koostatakse 
selle liikmesriigi ühes ühenduse ametlikus keeles (keeltes), kus teavitatud asutus on 
registreeritud või mistahes teavitatud asutuse jaoks vastuvõetavas ühenduse keeles. 
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9. EÜ tüübihindamissertifikaadi kehtivus. 

9.1 Teavitatud asutus vastutab EÜ tüübihindamissertifikaadi kehtivuse jätkuvuse tagamise eest. 
Ta teavitab tootjat kõikidest suurtest muutustest, mis võiksid sertifikaadii kehtivust mõjutada. 
Teavitatud asutus tühistab kehtivuse kaotanud sertifikaadid. 

9.2 Kõnesoleva masina tootja vastutab masina kaasaja tehnika nõuetele vastavuse tagamise eest. 

9.3 Tootja taotlusel väljastab teavitatud asutus talle iga viie aasta tagant ülevaate EÜ 
tüübihindamissertifikaadi kehtivusest. 

Kui teavitatud asutus leiab, et tõend kaasaja tehnika nõudeid arvestades jääb kehtima, 
uuendab ta sertifikaadi järgmiseks viieks aastaks. 

Tootja ja teavitatud asutus säilitavad nimetatud tõendi koopiat, tehnilist dokumentatsiooni ja 
kõiki asjakohaseid dokumente 15 aastat alates nimetatud sertifikaadi väljastamise kuupäevast. 

9.4 Kui EÜ tüübihindamissertifikaati ei uuendata, peab tootja lõpetama kõnesoleva masina 
turulelaskmise. 

 

________________________ 
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X LISA 

TÄIELIKU KVALITEEDI SÜSTEEM 

Käesolev lisa kirjeldab vastavushindamist IV lisas nimetatud masina puhul, mis on toodetud 
täielikku kvaliteedi süsteemi kasutades ja menetlust, millega teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi 
hindab ja selle heaks kiidab ning selle rakendamist kontrollib. 

1. Tootja peab projekteerimiseks, tootmiseks, lõplikuks kontrollimiseks ja katsetamiseks 
kasutama punktis 2 nimetatud heakskiidetud kvaliteedisüsteemi ning tema suhtes tuleb 
kohaldada järelevalvet vastavalt punktile 3. 

2. Kvaliteedisüsteem 

2.1 Tootja või tema volitatud esindaja esitab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks taotluse enda 
valitud teavitatud asutusele. 

Taotlus sisaldab: 

– tootja ja vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress;  

– masina projekteerimise, tootmise, kontrollimise, katsetamise ja säilitamise koht; 

– VII lisa A osas kirjeldatud tehniline toimik iga IV lisas nimetatud masinarühma ühe 
mudeli kohta, mida kavatsetakse tootma hakata; 
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– kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon; 

– kirjalik kinnitus selle kohta, et taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud 
asutusele.  

2.2 Kvaliteedisüsteem peab tagama masina vastavuse käesoleva direktiivi sätetele. Kõik tootja 
poolt vastu võetud elemendid, nõuded ja sätted tuleb süstemaatiliselt ja kavakindlalt kirjalike 
meetmete, protseduuride ja kirjalike juhenditena dokumenteerida. Niisugune 
kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, - 
käsiraamatu ja protokollide ühetaolist tõlgendamist. 

Eelkõige peab nimetatud dokumentatsioonis olema piisavalt kirjeldatud: 

– kvaliteedialased eesmärgid ja konstrueerimise ja kvaliteediga seotud organisatsiooniline 
struktuur ning juhtkonna kohustused ja volitused; 

– projekti käsitlevad tehnilised näitajad, sealhulgas kohaldatavad standardid, ning kui 
artikli 7 lõikes 2 osutatud standardeid ei kohaldata täies ulatuses, siis vahendid, millega 
tagatakse vastavus käesoleva direktiivi olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 

– projekteerimise järelevalve- ja kontrollimeetodid, käesoleva direktiiviga hõlmatud 
masina projekteerimisel kasutatavad protsessid ja süstemaatilised toimingud; 
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– vastavad tootmise, kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, protsessid ja 
süstemaatilised meetmed, mida kasutatakse; 

– enne tootmist, selle vältel ja pärast seda tehtavad kontrollimised ja katsed ning nende 
sagedus; 

– kvaliteeti tõendavad protokollid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja 
taatlustulemused ning aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne; 

– projekteerimise ja masinate nõutava kvaliteedi järelevalve vahendid ning 
kvaliteedisüsteemi tõhus toimimine. 

2.3 Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab punkti 2.2 
nõuetele.  

Tuleb eeldada, et kvaliteedisüsteemid, mille abil kohaldatakse asjakohast harmoneeritud 
standardit, vastavad punkti 2.2 nõuetele. 

Auditeerimisrühmas peab olema vähemalt üks liige, kellel on kõnealuse masina tehnoloogia 
hindamise kogemusi. Hindamismenetlus hõlmab kontrollkülastust tootja ruumidesse. 

Otsusest teatatakse tootjale või tema volitatud esindajale. Teade peab sisaldama hindamise 
põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust. Peab olema võimalik edasi kaevata. 
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2.4 Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ning hoidma 
süsteemi sobival ja tõhusal moel töökorras. 

Tootja või tema volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutusele 
igasugusest kavatsetavast kvaliteedisüsteemi muudatusest. 

Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas ka muudetud 
kvaliteedisüsteem vastab punkti 2.2 nõuetele või on vaja hindamist korrata. 

Ta teatab oma otsusest tootjale. Teade peab sisaldama hindamise põhjal tehtud järeldusi ning 
põhjendatud hindamisotsust 

3. Teavitatud asutuse vastutusel olev järelevalve 

3.1 Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid 
kohustusi nõuetekohaselt. 

3.2 Tootja võimaldab teavitatud asutusele kontrollimiseks juurdepääsu projekteerimis-, tootmis-, 
kontrollimis-, katsetamis- ja laoruumidesse ning annab talle kogu vajaliku teabe, eelkõige 
alltoodu: 

– kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon; 
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– kvaliteedisüsteemi projekteerimist käsitlevas osas ettenähtud kvaliteediprotokollid, 
näiteks analüüsitulemused, arvutused, katsed jne; 

– kvaliteedisüsteemi tootmist käsitlevas osas ettenähtud kvaliteediprotokollid, nagu 
näiteks kontrollimisaruanded ja katse- ning taatlusandmed, aruanded töötajate erialase 
pädevuse kohta jne. 

3.3 Et olla kindel, et tootja hoiab kvaliteedisüsteemi töökorras ning rakendab seda, teeb teavitatud 
asutus perioodilisi kontrollimisi; ta esitab tootjale ka aruande auditeerimise kohta. Kindla 
ajaperioodi järel toimuvate kontrollimiste sagedus peab olema selline, et iga kolme aasta järel 
viiakse läbi täielik kvaliteedihindamine. 

3.4 Lisaks võib teavitatud asutus teha tootjale etteteatamata kontrollkäike. Selliste täiendavate 
kontrollkäikude vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikude 
järelevalvesüsteemi abil. Eelkõige arvestatakse kontrollkäikude järelevalvesüsteemis järgmisi 
tegureid: 

– eelmiste kontrollkäikude tulemused; 

– korrigeerimismeetmete järelevalve vajadus; 

– kui see on asjakohane, siis süsteemi heakskiitmisega seotud eritingimused; 

– tootmisprotsessi korralduses, mõõtmistes või viisides tehtud olulised muudatused. 
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Selliste külastustega seoses võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, 
et kontrollida kvaliteedisüsteemi nõuetekohast toimimist. Ta esitab tootjale kontrollkäigu 
aruande ja katse tegemise korral katsearuande. 

4. Tootja või tema volitatud esindaja hoiab riiklike ametiasutuste jaoks kättesaadavana 
kümneaastase perioodi vältel alates viimasest tootmiskuupäevast: 

– punktis 2.1 nimetatud dokumentatsiooni, 

– punkti 2.4. kolmandas ja neljandas alalõigus ning punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud 
teavitatud asutuse otsuseid ja aruandeid. 

___________________ 
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XI LISA 

MIINIMUMNÕUDED, MILLEGA LIIKMESRIIGID PEAVAD  
TEAVITATUD ASUTUSTE MÄÄRAMISEL ARVESTAMA 

1. Kontrolli eest vastutav asutus, selle juht ja personal ei tohi olla kontrollitavate masinate 
projekteerija, tootja, tarnija ega paigaldaja ega ühegi nimetatud osapoole volitatud esindaja. 
Nimetatud isikud ei tohi otseselt ega volitatud esindajatena olla seotud masinate 
projekteerimise, tootmise, turustamise või hooldusega. See ei välista võimalust vahetada 
tehnilist teavet tootja ja teavitatud asutuse vahel. 

2. Teavitatud asutus ja selle personal peavad tegema kontrollkatseid suurima erialase 
asjatundlikkuse ja tehnilise pädevusega ning olema vabad igasugustest, surveavaldustest ja 
ahvatlustest eelkõige rahalistest, mis võivad nende otsuseid või kontrolli tulemusi mõjutada, 
eriti isikute või isikute rühmade suhtes, kes on huvitatud kontrollide tulemustest. 

3. Teavitatud asutusel peab olema tehniliste teadmiste ning vastavushindamise läbiviimiseks 
piisavate ja asjakohaste kogemustega personal iga masinarühma jaoks, mille jaoks ta on 
registreeritud. Tal peavad olema vajalikud vahendid tehniliste ja administratiivülesannete 
täitmiseks seoses kontrollide asjakohasel viisil läbiviimisega; ka peab tal olema juurdepääs 
erikontrollideks vajalikele seadmetele. 

4. Kontrollide eest vastutavatel töötajatel peab olema: 

– hea tehniline ja erialane ettevalmistus, 
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– piisavad teadmised nende poolt läbiviidavate katsete nõuete kohta ja piisavad 
kogemused selliste katsete läbiviimisel, 

– oskus koostada katsete ehtsuse tõestamiseks vajalikke sertifikaate, protokolle ja 
aruandeid. 

5. Peab olema tagatud inspekteerijate erapooletus. Nende palk ei tohi sõltuda tehtud katsete 
hulgast ega tulemustest. 

6. Asutus peab võtma endale vastutuskindlustuse juhul, kui vastutus ei kuulu siseriikliku õiguse 
alusel riigile või kui liikmesriik ise ei ole kontrollide eest otseselt vastutav. 

7. Teavitatud asutuse personal peab hoidma ametisaladust teabe osas, mis on omandatud 
käesoleva direktiivi või selle jõustamiseks vastuvõetud siseriiklike õigusaktide kohaselt 
täidetud ülesannete käigus (välja arvatud teabevahetus selle liikmesriigi pädevate 
haldusasutustega, kus teavitatud asutus tegutseb). 

8. Teavitatud asutused peavad osalema koordineerivas tegevuses. Nad peavad ka kas otseselt 
osalema või olema esindatud Euroopa standardiseerimistegevuses, et teada, milline on 
asjakohaste standarditega seotud olukord. 

9. Liikmesriigid võivad võtta kõiki nende käsutuses olevaid meetmeid, mis on vajalikud selle 
tagamiseks, et kui teavitatud asutus oma töö lõpetab, saadetakse antud asutuse klientide 
toimikud teisele teavitatud asutusele või muudetakse kättesaadavaks liikmesriigile, kes antud 
asutusest on teavitanud. 

___________________ 
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XII LISA 

VASTAVUSTABEL1 

Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

Artikli 1 lõige1 Artikli 1 lõige1  

Artikli 1 lõike 2 punkt a Artikli 2 punktid a ja b 

Artikli 1 lõike 2 punkt b Artikli 2 punkt c 

Artikli 1 lõige 3 Artikli 1 lõige 2 

Artikli 1 lõige 4 Artikkel 3 

Artikli 1 lõige 5 - 

Artikli 2 lõige 1 Artikli 4 lõige 1 

Artikli 2 lõige 2 Artikkel 15 

Artikli 2 lõige 3  Artikli 6 lõige 3 

Artikkel 3 Artikli 5 lõike 1 punkt a 

Artikli 4 lõige 1 Artikli 6 lõige 1 

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik  Artikli 6 lõige 2 

Artikli 4 lõike 2 teine lõik - 

Artikli 4 lõige 3 - 

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik Artikli 7 lõige 1  

Artikli 5 lõike 1 teine lõik - 

                                                 
1  Tabel näitab direktiivi 98/37 ja käesoleva direktiivi sama objekti käsitlevate osade 

omavahelist vastavust. Siiski ei ole vastavate osade sisu tingimata samane. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

Artikli 5 lõike 2 esimene lõik Artikli 7 lõiked 2 ja 3 

Artikli 5 lõike 2 viimane lõik - 

Artikli 5 lõige 3 Artikli 7 lõige 4 

Artikli 6 lõige 1 Artikkel 10 

Artikli 6 lõige 2 Artikkel 22 

Artikli 7 lõige 1 Artikli 11 lõiked 1 ja 2 

Artikli 7 lõige 2 Artikli 11 lõiked 3 ja 4 

Artikli 7 lõige 3 Artikli 11 lõige 4 

Artikli 7 lõige 4 Artikli 11 lõige 5 

Artikli 8 lõike 1 esimene lõik Artikli 5 lõike 1 punkt e ja artikli 12 lõige 1 

Artikli 8 lõike 1 teine lõik Artikkel l5 lõike 1 punkt f 

Artikli 8 lõike 2 punkt a Artikli 12 lõige 2 

Artikli 8 lõike 2 punkt b Artikli 12 lõige 4 

Artikli 8 lõike 2 punkt c Artikli 12 lõige 3 

Artikli 8 lõige 3 - 

Artikli 8 lõige 4 - 

Artikli 8 lõige 5 - 

Artikli 8 lõige 6 Artikli 5 lõige 4 

Artikli 8 lõige 7 - 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

Artikli 8 lõige 8 - 

Artikli 9 lõike 1 esimene lõik Artikli 14 lõige 1 

Artikli 9 lõike 1 teine lõik Artikli 14 lõige 4 

Artikli 9 lõige 2 Artikli 14 lõiked 3 ja 5 

Artikli 9 lõige 3 Artikli 14 lõige 8 

Artikli 10 lõiked 1 kuni 3 Artikli 16 lõiked 1 kuni 3 

Artikli 10 lõige 4 Artikkel 17 

Artikkel 11 Artikkel 20 

Artikkel 12 Artikkel 21 

Artikli 13 lõige 1 Artikli 26 lõige 2 

Artikli 13 lõige 2 - 

Artikli 14 - 

Artikkel 15 Artikkel 28 

Artikkel 16 Artikkel 29 

I lisa - Sissejuhatavad märkused, punkt 1 I lisa - Üldpõhimõtted, punkt 2 

I lisa - Sissejuhatavad märkused, punkt 2 I lisa - Üldpõhimõtted, punkt 3 

I lisa - Sissejuhatavad märkused, punkt 3 I lisa - Üldpõhimõtted, punkt 4 

I lisa 1. osa I lisa 1.osa 

I lisa punkt 1.1. I lisa punkt 1.1. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 1.1.1. I lisa punkt 1.1.1. 

I lisa punkt 1.1.2. I lisa punkt 1.1.2. 

I lisa punkti 1.1.2 alapunkt d I lisa punkt 1.1.6. 

I lisa punkt 1.1.3. I lisa punkt 1.1.3. 

I lisa punkt 1.1.4. I lisa punkt 1.1.4. 

I lisa punkt 1.1.5. I lisa punkt 1.1.5. 

I lisa punkt 1.2. I lisa punkt 1.2. 

I lisa punkt 1.2.1. I lisa punkt 1.2.1. 

I lisa punkt 1.2.2. I lisa punkt 1.2.2. 

I lisa punkt 1.2.3. I lisa punkt 1.2.3. 

I lisa punkt 1.2.4. I lisa punkt 1.2.4. 

I lisa punkti 1.2.4. esimene kuni kolmas lõik I lisa punkt 1.2.4.1. 

I lisa punkti 1.2.4. neljas kuni kuues lõik I lisa punkt 1.2.4.3. 

I lisa punkti 1.2.4. seitsmes lõik I lisa punkt 1.2.4.4. 

I lisa punkt 1.2.5. I lisa punkt 1.2.5. 

I lisa punkt 1.2.6. I lisa punkt 1.2.6. 

I lisa punkt 1.2.7. I lisa punkt 1.2.1. 

I lisa punkt 1.2.8. I lisa punkt 1.1.6. 

I lisa punkt 1.3. I lisa punkt 1.3. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 1.3.1. I lisa punkt 1.3.1. 

I lisa punkt 1.3.2. I lisa punkt 1.3.2. 

I lisa punkt 1.3.3. I lisa punkt 1.3.3. 

I lisa punkt 1.3.4. I lisa punkt 1.3.4. 

I lisa punkt 1.3.5. I lisa punkt 1.3.5. 

I lisa punkt 1.3.6. I lisa punkt 1.3.6. 

I lisa punkt 1.3.7. I lisa punkt 1.3.7. 

I lisa punkt 1.3.8 I lisa punkt 1.3.8. 

I lisa punkt 1.3.8 A I lisa punkt 1.3.8.1. 

I lisa punkt 1.3.8 B I lisa punkt 1.3.8.2. 

I lisa punkt 1.4. I lisa punkt 1.4. 

I lisa punkt 1.4.1. I lisa punkt 1.4.1. 

I lisa punkt 1.4.2. I lisa punkt 1.4.2. 

I lisa punkt 1.4.2.1. I lisa punkt 1.4.2.1. 

I lisa punkt 1.4.2.2. I lisa punkt 1.4.2.2. 

I lisa punkt 1.4.2.3. I lisa punkt 1.4.2.3. 

I lisa punkt 1.4.3. I lisa punkt 1.4.3. 

I lisa punkt 1.5. I lisa punkt 1.5. 

I lisa punkt 1.5.1. I lisa punkt 1.5.1. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 1.5.2. I lisa punkt 1.5.2. 

I lisa punkt 1.5.3. I lisa punkt 1.5.3. 

I lisa punkt 1.5.4. I lisa punkt 1.5.4. 

I lisa punkt 1.5.5. I lisa punkt 1.5.5. 

I lisa punkt 1.5.6. I lisa punkt 1.5.6. 

I lisa punkt 1.5.7. I lisa punkt 1.5.7. 

I lisa punkt 1.5.8. I lisa punkt 1.5.8. 

I lisa punkt 1.5.9. I lisa punkt 1.5.9. 

I lisa punkt 1.5.10. I lisa punkt 1.5.10. 

I lisa punkt 1.5.11. I lisa punkt 1.5.11. 

I lisa punkt 1.5.12. I lisa punkt 1.5.12. 

I lisa punkt 1.5.13. I lisa punkt 1.5.13. 

I lisa punkt 1.5.14. I lisa punkt 1.5.14. 

I lisa punkt 1.5.15. I lisa punkt 1.5.15. 

I lisa punkt 1.6. I lisa punkt 1.6. 

I lisa punkt 1.6.1. I lisa punkt 1.6.1. 

I lisa punkt 1.6.2. I lisa punkt 1.6.2. 

I lisa punkt 1.6.3. I lisa punkt 1.6.3. 

I lisa punkt 1.6.4. I lisa punkt 1.6.4. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 1.6.5. I lisa punkt 1.6.5. 

I lisa punkt 1.7. I lisa punkt 1.7. 

I lisa punkt 1.7.0. I lisa punkt 1.7.1.1. 

I lisa punkt 1.7.1. I lisa punkt 1.7.1.2. 

I lisa punkt 1.7.2. I lisa punkt 1.7.2. 

I lisa punkt 1.7.3. I lisa punkt 1.7.3. 

I lisa punkt 1.7.4. I lisa punkt 1.7.4. 

I lisa punkt 1.7.4. alapunktid b ja h I lisa punkt 1.7.4.1. 

I lisa punkt 1.7.4. alapunktid a, c ja e kuni g I lisa punkt 1.7.4.2. 

I lisa punkt 1.7.4. alapunkt d I lisa punkt 1.7.4.3. 

I lisa 2. osa I lisa 2.osa 

I lisa punkt 2.1. I lisa punkt 2.1. 

I lisa punkti 2.1. esimene lõik I lisa punkt 2.1.1. 

I lisa punkti 2.1. teine lõik I lisa punkt 2.1.2. 

I lisa punkt 2.2. I lisa punkt 2.2. 

I lisa punkti 2.2. esimene lõik I lisa punkt 2.2.1. 

I lisa punkti 2.2. teine lõik I lisa punkt 2.2.1.1. 

I lisa punkt 2.3. I lisa punkt 2.3. 

I lisa 3. osa I lisa 3. osa 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 3.1. I lisa punkt 3.1. 

I lisa punkt 3.1.1. I lisa punkt 3.1.1. 

I lisa punkt 3.1.2. I lisa punkt 1.1.4. 

I lisa punkt 3.1.3. I lisa punkt 1.1.5. 

I lisa punkt 3.2. I lisa punkt 3.2. 

I lisa punkt 3.2.1. I lisa punktid 1.1.7.ja 3.2.1. 

I lisa punkt 3.2.2. I lisa punktid 1.1.8. ja 3.2.2. 

I lisa punkt 3.2.3. I lisa punkt 3.2.3. 

I lisa punkt 3.3. I lisa punkt 3.3. 

I lisa punkt 3.3.1. I lisa punkt 3.3.1. 

I lisa punkt 3.3.2. I lisa punkt 3.3.2. 

I lisa punkt 3.3.3. I lisa punkt 3.3.3. 

I lisa punkt 3.3.4. I lisa punkt 3.3.4. 

I lisa punkt 3.3.5. I lisa punkt 3.3.5. 

I lisa punkt 3.4. I lisa punkt 3.4. 

I lisa punkti 3.4.1. esimene lõik I lisa punkt 1.3.9. 

I lisa punkti 3.4.1. teine lõik I lisa punkt 3.4.1. 

I lisa punkti 3.4.2. I lisa punkt 1.3.2. 

I lisa punkti 3.4.3. I lisa punkt 3.4.3. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 3.4.4. I lisa punkt 3.4.4. 

I lisa punkt 3.4.5. I lisa punkt 3.4.5. 

I lisa punkt 3.4.6. I lisa punkt 3.4.6. 

I lisa punkt 3.4.7. I lisa punkt 3.4.7. 

I lisa punkt 3.4.8. I lisa punkt 3.4.2. 

I lisa punkt 3.5. I lisa punkt 3.5. 

I lisa punkt 3.5.1. I lisa punkt 3.5.1. 

I lisa punkt 3.5.2. I lisa punkt 3.5.2. 

I lisa punkt 3.5.3. I lisa punkt 3.5.3. 

I lisa punkt 3.6. I lisa punkt 3.6. 

I lisa punkt 3.6.1. I lisa punkt 3.6.1. 

I lisa punkt 3.6.2. I lisa punkt 3.6.2. 

I lisa punkt 3.6.3. I lisa punkt 3.6.3. 

I lisa punkt 3.6.3 alapunkt a I lisa punkt 3.6.3.1. 

I lisa punkt 3.6.3 alapunkt b I lisa punkt 3.6.3.2. 

I lisa 4. osa I lisa 4. osa 

I lisa punkt 4.1. I lisa punkt 4.1. 

I lisa punkt 4.1.1. I lisa punkt 4.1.1. 

I lisa punkt 4.1.2. I lisa punkt 4.1.2. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 4.1.2.1. I lisa punkt 4.1.2.1. 

I lisa punkt 4.1.2.2. I lisa punkt 4.1.2.2. 

I lisa punkt 4.1.2.3. I lisa punkt 4.1.2.3. 

I lisa punkt 4.1.2.4. I lisa punkt 4.1.2.4. 

I lisa punkt 4.1.2.5. I lisa punkt 4.1.2.5. 

I lisa punkt 4.1.2.6. I lisa punkt 4.1.2.6. 

I lisa punkt 4.1.2.7. I lisa punkt 4.1.2.7. 

I lisa punkt 4.1.2.8. I lisa punkt 1.5.16. 

I lisa punkt 4.2. I lisa punkt 4.2. 

I lisa punkt 4.2.1. - 

I lisa punkt 4.2.1.1. I lisa punkt 1.1.7. 

I lisa punkt 4.2.1.2. I lisa punkt 1.1.8. 

I lisa punkt 4.2.1.3. I lisa punkt 4.2.1. 

I lisa punkt 4.2.1.4. I lisa punkt 4.2.2. 

I lisa punkt 4.2.2. I lisa punkt 4.2.3. 

I lisa punkt 4.2.3. I lisa punktid 4.1.2.7. ja 4.1.2.8.2. 

I lisa punkt 4.2.4. I lisa punkt 4.1.3. 

I lisa punkt 4.3. I lisa punkt 4.3. 

I lisa punkt 4.3.1. I lisa punkt 4.3.1. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 4.3.2. I lisa punkt 4.3.2. 

I lisa punkt 4.3.3. I lisa punkt 4.3.3. 

I lisa punkt 4.4. I lisa punkt 4.4. 

I lisa punkt 4.4.1. I lisa punkt 4.4.1. 

I lisa punkt 4.4.2. I lisa punkt 4.4.2. 

I lisa 5. osa I lisa 5. osa 

I lisa punkt 5.1. I lisa punkt 5.1. 

I lisa punkt 5.2. I lisa punkt 5.2. 

I lisa punkt 5.3. - 

I lisa punkt 5.4. I lisa punkt 5.3. 

I lisa punkt 5.5. I lisa punkt 5.4. 

I lisa punkt 5.6. I lisa punkt 5.5. 

I lisa punkt 5.7. I lisa punkt 5.6. 

I lisa 6. osa I lisa 6. osa 

I lisa punkt 6.1. I lisa punkt 6.1. 

I lisa punkt 6.1.1. I lisa punkti 4.1.1.alapunkt g 

I lisa punkt 6.1.2. I lisa punkt 6.1.1. 

I lisa punkt 6.1.3. I lisa punkt 6.1.2. 

I lisa punkt 6.2. I lisa punkt 6.2. 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

I lisa punkt 6.2.1. I lisa punkt 6.2. 

I lisa punkt 6.2.2. I lisa punkt 6.2. 

I lisa punkt 6.2.3. I lisa punkt 6.3.1. 

I lisa punkt 6.3. I lisa punkt 6.3.2. 

I lisa punkt 6.3.1. I lisa punkti 6.3.2. kolmas lõik 

I lisa punkt 6.3.2. I lisa punkti 6.3.2. neljas lõik 

I lisa punkt 6.3.3. I lisa punkti 6.3.2. esimene lõik 

I lisa punkt 6.4.1. I lisa punktid 4.1.2.1., 4.1.2.3. ja 6.1.1. 

I lisa punkt 6.4.2. I lisa punkt 6.3.1. 

I lisa punkt 6.5. I lisa punkt 6.5. 

II lisa A ja B osa II lisa A osa 

II lisa C osa - 

III lisa III lisa 

IV lisa A osa punkt 1 (punktid 1.1. kuni 1.4) IV lisa punkt 1 (punktid 1.1. kuni 1.4) 

IV lisa A osa punkt 2  IV lisa punkt 2 

IV lisa A osa punkt 3  IV lisa punkt 3 

IV lisa A osa punkt 4 IV lisa punkt 4 (punktid 4.1 ja 4.2) 

IV lisa A osa punkt 5 IV lisa punkt 5 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

IV lisa A osa punkt 6 IV lisa punkt 6 

IV lisa A osa punkt 7 IV lisa punkt 7 

IV lisa A osa punkt 8 IV lisa punkt 8 

IV lisa A osa punkt 9 IV lisa punkt 9 

IV lisa A osa punkt 10 IV lisa punkt 10 

IV lisa A osa punkt 11 IV lisa punkt 11 

IV lisa A osa punkt 12 (esimene ja teine taane) IV lisa punkt 12 (punktid 12.1 ja 12.2) 

IV lisa A osa punkt 12 (kolmas taane) - 

IV lisa A osa punkt 13 IV lisa punkt 13 

IV lisa A osa punkti 14 esimene osa IV lisa punkt 15 

IV lisa A osa punkti 14 teine osa IV lisa punkt 14 

IV lisa A osa punkt15 IV lisa punkt 16 

IV lisa A.16 IV lisa punkt 17 

IV lisa A osa punkt17 - 

IV lisa B osa punkt1 IV lisa punkt 19 

IV lisa B osa punkt 2 IV lisa punkt 21 

IV lisa B osa punkt 3 IV lisa punkt 20 

IV lisa B osa punkt 4 IV lisa punkt 22 

IV lisa B osa punkt 5 IV lisa punkt 23 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

V lisa punkt 1 - 

V lisa punkt 2 - 

V lisa punkti 3, esimese lõigu, alapunkt a VII lisa, A osa punkti 1 esimene lõigu alapunkt a

V lisa punkti 3 esimene lõigu alapunkt b VII lisa A osa punkti 1 esimene lõigu alapunkt b 

V lisa punkti 3 teine lõik VII lisa A osa punkti 1 teine lõik 

V lisa punkti 3 kolmas lõik VII lisa A osa punkt 3 

V lisa punkti 4 alapunkt a VII lisa A osa punkti 2 teine ja kolmas lõik 

V lisa punkti 4 alapunkt b VII lisa A osa punkti 2 esimene lõik 

V lisa punkti 4 alapunkt c VII lisa A osa sissejuhatus 

VI lisa punkt 1 IX lisa sissejuhatus 

VI lisa punkt 2 IX lisa punktid 1 ja 2 

VI lisa punkt 3 IX lisa punkt 3 

VI lisa punkti 4 esimene lõik IX lisa punkti 4 esimene lõik 

VI lisa punkti 4 teine lõik IX lisa punkt 7 

VI lisa punkt 5 IX lisa punkt 6 

VI lisa punkti 6 esimene lause IX lisa punkt 5 
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Direktiiv 98/37/EÜ Käesolev direktiiv 

VI lisa punkti 6 teine ja kolmas lause Artikli 14 lõige 6 

VI lisa punkt 7 IX lisa punkt 8 

VII lisa punkt 1 XI lisa punkt 1 

VII lisa punkt 2 XI lisa punkt 2 

VII lisa punkt 3 XI lisa punkt 3 

VII lisa punkt 4 XI lisa punkt 4 

VII lisa punkt 5 XI lisa punkt 5 

VII lisa punkt 6 XI lisa punkt 6 

VII lisa punkt 7 XI lisa punkt 7 

VIII lisa - 

IX lisa - 
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I. Sissejuhatus 
 

1. Komisjon esitas EÜ asutamislepingu artikli 95 alusel 26. jaanuaril 2001 Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi ettepaneku, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 

95/16/EÜ1. 

 
2. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse2 12. septembril 2001. 

 
3. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 4. juulil 20023. 

 
4. Nõukogu võttis 18. juulil 2005. aastal vastu oma ühise seisukoha vastavalt EÜ 

asutamislepingu artiklile 251. 
 
 

II. Eesmärgid 
 

Käesoleva direktiivi eelnõuga muudetakse direktiivi 95/16/EC eesmärgiga uuendada tehnilisi 
ettekirjutusi ning muu hulgas laiendada direktiivi kohaldamisala kaasaskantavatele 
padrunitega töötavatele masinatele ja ehitusliftidele. 
 
 

III. Dokumendis 5786/05 sätestatud ühise seisukoha analüüs 
 

1. Sissejuhatus 

 
Nõukogu sõnastas ettepaneku põhjalikult ümber, osa sellest eesmärgiga tagada terminite 
ühtne kasutamine kogu tekstis. 

                                                 
1 EÜT C 154, 29.5.2001, lk 164. 
2 Arvamus CES 1112/2001, EÜT C 311, 7.11.2001, lk 1. 
3 Dokument 10531/03 CODEC 847 ENT 104. 
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Pikk arutelu (üle kolme aasta) nõukogu ettevalmistusorganites on võimaldanud lisada 
kõik ettenähtavad elemendid, mis võivad ära hoida käesoleva õigusakti liialt varajase 
aegumise. 

 
2. Ühises seisukohas sisalduvad uued elemendid võrreldes komisjoni ettepanekuga 

 
Nõukogu on oma ühises seisukohas: 

 
- muutnud direktiivi kohaldamisala (artikkel 1), lisades selgesõnaliselt mitmed 

nimetused, millest mõnedele vaid viidati lisades; 
- lisanud kohaldamisalast välja jäetud tootekategooriate loetellu uusi, näiteks eri 

transpordiliigid, et vältida kattumist teiste direktiividega, ning spetsiaalselt 
teaduslikeks uurimistöödeks projekteeritud ja valmistatud masinad (artikkel 1); 

- koostanud artikli 2 punktis c viidatud ohutusseadiste näidisloetelu, mida võib 
muuta komiteemenetluse kaudu (artikkel 22) uue masinakomitee loomisega; 

- muutnud põhjalikult tervise- ja ohutusnõudeid käsitleva lisa sõnastust; 
- lisanud kohaldamise hõlbustamiseks direktiivi 98/37/EÜ ja käesoleva direktiivi 

ristviidete tabeli, isegi kui vastavate osade sisu ei ole identne; 
- teinud mitmeid terminoloogilisi muudatusi terves tekstis. 

 
Nõukogu poolt tervikuna lisatud muudatused 

 
Muudatus 16 viidete kohta direktiivile 92/59/EMÜ; 
Muudatus 18 kaupade vaba ringluse piirangute kohta; 
Muudatus 42 transpordi lisamise kohta nendesse etappidesse, kus oht tuleb kõrvaldada; 
Muudatus 74 tootja esindaja nime ja aadressi lisamise kohta vaid vajadusel. 
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Muudatused, mis nõukogu lisas osaliselt või sõnastas ümber 

 
Muudatus 15 määratluste kohta, kui käesolevas muudatuses toodud määratlused 
osaliselt komplekteeritud masinate, ohutusseadiste kohta ja muud määratlused lisas 
nõukogu; 
Muudatus 23 vastavushindamismenetluse kohta; 
Muudatus 27 CE märgistuse kohta; 
Muudatus 31 riiklike/komisjoni ametnike kohustuse kohta austada ametisaladusi; 
Muudatus 49 kinnitatud kaitsepiirete kohta, mis sõnastati ümber; 
Muudatus 56 märgistuse kohta, mis lisati osaliselt; 
Muudatus 57 keelekasutuse ja kasutusjuhendite kohta; 
Muudatus 66, millega täpsustatakse, kuidas tuleb märgised kinnitada tõstmise 
abiseadiste külge; 
Muudatus 75 selles osas, kus kehtestatakse, et kohaldatavate direktiivide viited tuleb 
selgelt näidata, kasutades selleks viiteid Euroopa Liidu Teatajale. 
 
Komisjonile vastuvõetamatud muudatused, mida nõukogu seetõttu ei lisanud 
 
Muudatus 1 masinate paranenud keskkonnasõbralikkus; 
Muudatus 4 direktiivi sätete kohaldamata jätmine teatud olukorras; 
Muudatus 5 laadaplatsidel ja lõbustusparkides kasutatavad seadmed; 
Muudatus 6 ja 11 CE märgistus; 
Muudatus 7 ja 8 vabatahtlikud sertifitseerimis- ja märgistamiskavad; 
Muudatus 9, 20 ja 32 komiteemenetlus; 
Muudatus 10 kõrgepingeseadmed; 
Muudatus 12 vanade masinate ohutuse suurendamine; 
Muudatus 13 tulevaste õigusaktide kodifitseerimine; 
Muudatus 19 masinate harmoneeritud standardid; 
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Muudatus 14, 16 ja 30 riskianalüüs ja vastavushindamismenetlus; 
Muudatus 25 osaliselt komplekteeritud masinad; 
Muudatus 28 ja 29 turujärelevalve; 
Muudatus 33 ja 37 lifti määratlus; 
Muudatus 34 komisjoni hinnang uue lähenemisviisi alusel tehtud erinevatele nõuetele; 
Muudatus 35 tulevase direktiivi jõustamine; 
Muudatus 39 kogu tekstis termini ühendus asendamine terminiga Euroopa Liit; 
Muudatus 40 viide majanduslikule proportsionaalsusele; 
Muudatus 44 tootja kohustused masinate käsitsemise/transpordi ajal; 
Muudatus 36 juhtimissüsteemid; 
Muudatus 48 masinate stabiilsus; 
Muudatus 50 istekohad masinates; 
Muudatus 55 ohustatud isikute liikumine; 
Muudatus 58 kasutusjuhendite sisu; 
Muudatus 60 vibratsioon; 
Muudatus 38 tropi määratlus; 
Muudatus 65 tõsteseadme projekt; 
Muudatus 67 juhtimisseadmete projekt; 
Muudatus 70 käsijuhtimisseadmed; 
Muudatus 71 ja 73 ehitustõstukid; 
Muudatus 77 tehnilise toimiku kättesaadavus; 
Muudatus 78 ja 79 ühesuguste masinate seeriatootmine; 
Muudatus 82 ettepaneku artiklis 12 (vastavushindamine) viidatud kohustuste täitmise 
eest vastutavad isikud; 
Muudatus 83 tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele kaasa aitavate masinate 
andmebaasi loomine. 
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Nõukogule vastuvõetamatud muudatused 
 
Muudatus 2 ja 3 tööstusalade ja meditsiiniseadmete väljajätmise kohta; 
Muudatus 17 ja 82 vastavushindamismenetluse kohta; 
Muudatus 22 riskianalüüsi kohta; 
Muudatus 31 ametisaladuse kohta; 
Muudatus 45 ja 36 ohuolukordade kohta; 
Muudatus 47 nõuete kohaldatavus masinatega tehtavatele toimingutele; 
Muudatus 59 mõõtmismenetluste kohta; 
Muudatus 61 ja 38 tõsteseadmetega seotud määratluste kohta; 
Muudatus 62 staatiliste ja dünaamiliste koormuskatsete kohta; 
Muudatus 63 isetagastuvate juhtimisseadiste kohta; 
Muudatus 64 masina koormuse kohta; 
Muudatus 69 märgistamise kohta; 
Muudatus 72 sõitmisala tööstusliftides; 
Muudatus 76 CE märgistuse masinale kandmiseks kasutatava meetodi kohta; 
Muudatus 80 koordineerimise kohustuse kohta. 

 
 
IV. Kokkuvõte 

 
Nõukogu on teksti muutnud sellises ulatuses, et üksühene võrdlus algse ettepanekuga ei 
pruugi olla asjakohane. 
Ümbersõnastamist peeti oluliseks kolme eesmärgi saavutamiseks: 
- tagada kogu eelnõu ulatuses terminoloogiline ühtsus, lihtsustades selle kohaldamist; 
- tegeleda tööstusvaldkonna nende huvirühmade küsimustega, keda kutsutakse direktiivi 

kohaldama; 
- võimaldada lihtsat üleminekut kehtiva direktiivi kohaldamiselt käesoleva direktiivi 

kohaldamisele. 
Need on ka põhjused, miks Euroopa Parlamendi muudatustega arvestati sellises ulatuses, kuna 
mitmed neist ei olnud pärast esialgset ümbersõnastamist enam asjakohased. 
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I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM 
Saatja: Nõukogu peasekretariaat 
Saaja: COREPER/NÕUKOGU 
Komisjoni 
ettepaneku nr: 

5557/01 ENT 8 CODEC 59 - KOM(2000) 899 lõplik 

Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb masinaid ja
millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ [esimene lugemine] 
– Vastuvõtmine (ÕA + A) 
a) ühise seisukoha vastuvõtmine 
b) nõukogu põhjenduste vastuvõtmine 
Avaldused 

 
 

1. Nõukogu ja komisjoni avaldus artikli 1 lõike 2 punkti e kohta 

 

" Nõukogu ja komisjon kinnitavad, et kõigi põllu- või metsamajanduslike traktoritega seotud tervist 

ja ohutust puudutavate aspektide hõlmamiseks ühes ühtlustatud direktiivis tuleb muuta direktiivi 

2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate 

masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike 

tüübikinnituse andmise kohta nii, et võetakse arvesse kõiki masinaid käsitleva direktiivi 

asjakohaseid ohte. Koos direktiivi 2003/37/EÜ muutmisega peaks muutma ka masinaid käsitlevat 

direktiivi, kustutades artikli 1 lõike 2 punkti e esimesest taandest väljendi "ohtude tõttu". 
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2. Komisjoni avaldus artikli 7 kohta 

 

"Komisjon deklareerib, et ta teeb kõik kooskõlas artikli 2 punktis 1 nimetatud standardimise 

volitustega, et iga standardi puhul, mille viited avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, oleks vastavate 

standardite võimalikel kasutajatel juurdepääs standardite sätete ja oluliste tervisekaitse- ja 

ohutusnõuete vahelist seost käsitlevale teabele. Seoses uue lähenemisviisi läbivaatamisega 

selgitatakse edaspidi, kuidas rakendada nõudeid sellise harmoneeritud teabe suhtes horisontaalselt 

kõigile uut lähenemisviisi käsitlevatele direktiividele." 

 

3. Komisjoni avaldus artikli 16 lõike 3 kohta 

 

"Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide kohaldamist, täpsustab komisjon seoses uue 

lähenemisviisi läbivaatamisega CE-märgise kõrvale muu siseriikliku, Euroopa või eramärgise 

lisamise tingimusi." 

 

 

 

________________________ 
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I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUMI PARANDUS 
Saatja: Nõukogu peasekretariaat 
Saaja: COREPER/NÕUKOGU 
Komisjoni 
ettepaneku nr: 

5557/01 ENT 8 CODEC 59 - KOM(2000) 899 lõplik 

Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb masinaid ja
millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ [esimene lugemine] 
– Vastuvõtmine (ÕA + A) 
a) ühise seisukoha vastuvõtmine 
b) nõukogu põhjenduste vastuvõtmine 
Avaldused 

 
 

Leheküljel 1 seitsmendas reas asendatakse sõnad "ohtude tõttu" sõnadega "riskide osas". 

 





 

ET    ET 

 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 31.8.2005 
KOM(2005) 403 lõplik 

2001/0004 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 
 

nõukogu ühise seisukoha kohta, 
 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmist, mis käsitleb 
masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ 



 

ET 2   ET 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 
 

nõukogu ühise seisukoha kohta, 
 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmist, mis käsitleb 
masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ 

1. TAUST 

Nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku [KOM(2000) 899 - 
2001/0004 (COD)] edastamise kuupäev vastavalt asutamislepingu 
artiklile 95 

26. jaanuar 2001

Majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev 12. september 2001

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine 4. juuli 2002

Muudetud ettepaneku [KOM(2003) 48 - 2001/0004 (COD)] edastamise 
kuupäev 

11. veebruar 2003

Nõukogu ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev 18. juuli 2005

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Esialgse ettepaneku eesmärk oli tagada direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
toodete vaba liikumine, tagades kõrgetasemelise kaitse tervisekaitse, ohutuse ja 
tarbijakaitse valdkonnas. Reguleerimisalasse kuuluvad tooted on eelkõige masinad ja 
masinatega koos kasutatavad tooted.  

Vastavalt 1994. aasta Molitori aruande järeldustele oli esialgse ettepaneku eesmärk 
erinevate mõistete parem määratlemine, teatud aspektide selgitamine ja ühtse 
kohaldamise parem tagamine. Sel eesmärgil parandati vastavushindamise ja 
turujärelevalve menetluste selgitusi, et vältida nende menetluste erinevaid tõlgendusi. 

Masinadirektiivi uuesti läbivaatamise esialgne ettepanek valmistati ette 
kõrgetasemelise sõltumatute, erineva taustaga ekspertide grupi poolt koostatud 
ettepanekute põhjal. Arvesse võeti ka muudetud direktiivi 89/392/EMÜ1 praktikas 
rakendamisel saadud kogemusi.  

                                                 
1 Nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiiv 89/392/EMÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta, EÜT L 183, 29.6.1989, lk 9. Nimetatud direktiiv kodifitseeriti Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiviga 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, EÜT L 331, 23.7.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 
331, 7.12.1998, lk 1).  
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Esialgse ettepaneku põhielemendid olid järgmised: 

• direktiivi reguleerimisala parem määratlemine, piiri selgitamine teiste 
direktiividega, eelkõige madalpinget2 ja lifte3 käsitlevate direktiividega, ja mõiste 
„osaliselt komplekteeritud masin“ selgem kirjeldus; 

• turujärelevalve ja vastavushindamise asutustest teavitamisega seotud sätete 
rangemaks muutmine; 

• teatud kategooria masinate täieliku kvaliteedi tagamise menetluse 
kasutuselevõtmine. 

Komisjon lisas oma paljud Euroopa Parlamendi soovitused muudetud ettepanekusse 
direktiivi edasise parendamise eesmärgil. 

3. KOMMENTAARID ÜHISE SEISUKOHA KOHTA  

3.1. Üldised märkused ühise seisukoha kohta 

Nõukogu võttis ühise seisukoha ühehäälselt vastu. 

Ühise seisukohaga viiakse komisjoni muudetud ettepanekusse sisse mitmed 
muudatused, mis oluliselt parendavad teksti, säilitades selle esialgse eesmärgi 
direktiivi kohaldamist täpsustada ja lihtsustada. 

Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel pakutud peamised 
muudatusettepanekud, nagu tootja vastavusdeklaratsiooni abil isesertifitseerimise 
kasutuselevõtmine kolmanda isiku sertifitseerimise asemel suurema ohtlikkusega 
masinate puhul harmoneeritud standardite täieliku kohaldamise korral ja teavitatud 
asutuste nõuete rangemaks muutmine, on ühises seisukohas olemas.  

Paljud ühises seisukohas esitatud muudatused käsitlevad teksti ülesehituse 
parendamist või on keelelised parandused, mis ei muuda direktiivi sisulist tähendust 
ega praktikas rakendamist.  

Eelkõige on kohandatud olulisi tervisekaitse ja –ohutusnõudeid käsitleva I lisa 
ülesehitust, et see oleks võimalikult ligilähedaselt vastavuses kehtiva direktiivi 
ülesehitusega. Lisaks on muudetud ettepaneku I lisa 7. ja 8. peatüki olulised 
tervisekaitse- ja ohutusnõuded liidetud tõstmist ja inimeste tõstmist käsitlevate 4. ja 
6. peatükiga. 

                                                 
2 Nõukogu 19. veebruari 1973. aasta direktiiv 73/23/EMÜ teatavates pingevahemikes kasutatavaid 

elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, EÜT L 77, 26.3.1973, lk 
29. Direktiivi on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (ELT L 220, 30.8.2003, lk 1). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 1995. aasta direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, EÜT L 213, 7.9.1995, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) 
nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1). 
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3.2. Euroopa Parlamendi muudatused, mis sisalduvad muudetud ettepanekus 
tervikuna, osaliselt või põhimõtteliselt ja on ühisesse seisukohta tervikuna, 
osaliselt või põhimõtteliselt sisse viidud 

Järgmised muudatused on viidud, mõnedel juhtudel muudatustega, ühisesse 
seisukohta: 

Muudatus 14 reguleerimisala ja väljajätmiste kohta (osaliselt), muudatus 
15 määratluste kohta (osaliselt), muudatus 16 viite kohta direktiivile 92/59/EMÜ 
(tervikuna), muudatused 17 ja 82 turuleviimise ja kasutuselevõtu kohustuste kohta 
(osaliselt), muudatus 18 liikumisvabaduse kohta (tervikuna), muudatus 
22 vastavushindamise kohta (põhimõtteliselt, kuid viidud I lisasse, üldpõhimõtted), 
muudatus 23 vastavushindamise kohta (tervikuna), muudatus 27 CE-märgistuse 
kohta (osaliselt), muudatus 30 teavitatud asutuste kohta (põhimõtteliselt), 
muudatused 36 ja 45 juhtimissüsteemide ohutuse ja töökindluse kohta (osaliselt), 
muudatus 41 I lisa mõistete kohta (osaliselt), muudatus 42 ohutuse tagamise 
põhimõtete kohta (tervikuna), muudatus 49 kinnitatud kaitsepiirete kohta (osaliselt), 
muudatus 51 elektritoite kohta (põhimõtteliselt), muudatus 56. masina märgistuse 
kohta (osaliselt), muudatus 74 vastavusdeklaratsiooni kohta (põhimõtteliselt), 
muudatus 75 vastavusdeklaratsiooni kohta (osaliselt), muudatus 80 asutustest 
teavitamise miinimumnõuete kohta (osaliselt). 

3.3. Euroopa Parlamendi muudatused, mis sisalduvad muudetud ettepanekus 
tervikuna, osaliselt või põhimõtteliselt ja mida ei ole ühisesse seisukohta sisse 
viidud 

Järgmised muudatused viidi muudetud ettepanekusse, kuid ei viidud sellisel kujul 
ühisesse seisukohta: 

Muudatus 2 põhjenduse kohta, mis selgitab tööstusalade väljajätmist, muudatus 
3 põhjenduse kohta, mis selgitab meditsiiniseadmete väljajätmist, muudatus 
47 stabiilsuse kohta, muudatus 59 kaasaskantavate käeshoitavate ja/või käsijuhitavate 
masinate kasutusjuhendite kohta, muudatus 62 tõstemasinate katsetamise kohta, 
muudatus 63 tõstemasinate liikumise kontrollimise kohta, muudatus 64 tõstemasinate 
koormuse kontrolli kohta, muudatus 66 kettide ja trosside märgistuse kohta, 
muudatus 69 inimeste tõstmise masinate märgistuse kohta, muudatus 
72 ehitustõstukite kaitseseadmete kohta ja muudatus 76 CE-märgistuse kohta.  

3.4. Euroopa Parlamendi muudatused, mis ei sisaldu muudetud ettepanekus ja mida 
ei ole ühisesse seisukohta sisse viidud 

Järgmisi muudatusi ei viidud muudetud ettepanekusse ega ühisesse seisukohta: 

Muudatus 1 põhjenduse kohta, mis käsitleb keskkonnasõbralikkust, muudatus 
4 ohutuid masinaid käsitleva põhjenduse kohta, muudatus 5 põhjenduse kohta, mis 
käsitleb laadaplatsidel ja lõbustusparkides kasutatavaid seadmeid, muudatused 6, 7, 
8 ja 11 põhjenduse kohta, mis käsitleb CE-märgistust ning vabatahtlikku 
sertifitseerimist ja märgistust, muudatused 9, 20 ja 32 komiteemenetlust käsitlevate 
põhjenduste kohta, muudatus 10 kõrgepingeseadmeid käsitleva põhjenduse kohta, 
muudatus 12 vanu masinaid käsitleva põhjenduse kohta, muudatus 13 põhjenduse 
kohta, mis käsitleb õigusaktide kodifitseeritud versioone, muudatus 
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19 harmoneeritud standardite kohta, muudatus 24 vastavushindamise kohta, 
muudatus 25 osaliselt komplekteeritud masinate kohta, muudatus 26 teavitatud 
asutuste kohta, muudatused 28 ja 29 turujärelevalve kohta, muudatus 
31 konfidentsiaalsuse kohta, muudatused 33 ja 37 liftidirektiivi kohta, muudatus 
34 uue lähenemisviisi kontseptsiooni hindamise kohta, muudatus 35 direktiivi 
jõustumise kohta, muudatus 40 eelmärkuste kohta I lisas, muudatus 44 seadmete 
käsitsemise ja transportimise kohta, muudatus 50 masinate istekohtade kohta, 
muudatus 55 ohualas viibivate inimeste takistamatu liikumise kohta, muudatus 
58 kasutusjuhendite kohta, muudatus 60 vibratsiooninõuete kohta, muudatus 
65 tõstmise kohta, muudatus 67 inimeste tõstmise või teisaldamise kontrolli kohta, 
muudatus 70 liikumispuudega inimeste tõstemasinate kohta, muudatused 71 ja 
73 ehitustõstukite kohta, muudatus 77 tehnilise dokumentatsiooni kohta, muudatus 
78 IX lisa kohta, muudatus 79 X lisa kohta, muudatus 83 andmebaasi loomist 
käsitleva põhjenduse kohta. 

3.5. Euroopa Parlamendi muudatused, mis ei sisaldu muudetud ettepanekus, kuid 
mis on sisse viidud ühisesse seisukohta 

Järgmisi muudatusi ei lisatud muudetud ettepanekusse, kuid viidi sisse ühisesse 
seisukohta: 

Muudatus 48 kaitsepiirete ja kaitseseadmete nõutavate omaduste kohta ja osa 
muudatusest 57 kasutusjuhendite kohta, mis kõrvaldas nõude, et „kasutusjuhend 
peab piirduma kõnealuse seadmega“. 

3.6. Nõukogu ühise seisukohaga sisseviidud muud muudatused võrreldes muudetud 
ettepanekuga 

Muudatused põhjenduste osas 

Muudetud ettepaneku 1. põhjendust muudeti veidi, et muuta seda selgemaks. 

4. põhjendus jäeti muudetud ettepanekust välja, kuna see ei kehtinud enam ühise 
seisukoha tekstis tehtud muudatuste valguses. 

Muudetud ettepaneku 6. ja 7. põhjendust ei viidud ühisesse seisukohta. 

Muudetud ettepaneku 8. põhjendus lahutati ühises seisukohas kaheks uueks, 5. ja 6. 
põhjenduseks. Ühise seisukoha uut 6. põhjendust muudeti selguse huvides. 

Muudetud ettepaneku 9. põhjendust peeti üleliigseks ja see jäeti välja. 

Ühisesse seisukohta lisati uus 7. põhjendus, mis selgitab seost nõukogu direktiiviga 
89/655/EMÜ. 

Artiklit 9 käsitlev uus 11. põhjendus lisati ühisele seisukohale. 

Muudetud ettepaneku 13. põhjendust muudeti veidi ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku 14. põhjendust muudeti veidi ühises seisukohas. 
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19. põhjendust muudeti veidi, et kajastada ühises seisukohas tehtud muudatusi 
artiklis 16. 

Muudetud ettepaneku 24. põhjendust muudeti ja see nummerdati ühises seisukohas 
ümber põhjenduseks 28. 

Muudetud ettepaneku 27. põhjendust muudeti vastavalt institutsioonidevaheliselt 
kokkulepitud standardtekstile ja nummerdati ühises seisukohas ümber põhjenduseks 
26. 

Ühisesse seisukohta lisati uus 27. põhjendus, mis julgustab liikmesriike koostama ja 
avalikustama tabeleid, mis näitavad direktiivi ja liikmesriikide ülevõtmismeetmete 
vastastikuseid seoseid. 

Artiklite muudatused 

Muudetud ettepaneku artikli 1 lõiget 1 muudeti ühises seisukohas, et loetleda 
ühemõtteliselt kõik direktiiviga hõlmatud toodete kategooriad. 

Muudetud ettepaneku artikli 1 lõiget 2 muudeti ühises seisukohas, et täpsustada 
direktiivi reguleerimisala järgmiselt:  

– kõrvaldades üleliigsed tootekategooriate väljajätmised, nagu tavapärased 
„komponendid“ punktis a, „tööstusalad tervikuna“ punktis m ja 
„meditsiiniseadmed“ punktis n, millest ükski ei vasta artikli 1 lõikes 1 loetletud 
kategooriatele; 

– punktist d jäetakse välja kõik relvad, kuna direktiivi ohutusnõuded ei ole seda liiki 
toodete jaoks kohased; 

– punktis e sätestatakse, et põllumajandus- ja metsatraktorid jäetakse välja riskide 
osas, mis on kaetud direktiiviga 2003/37/EÜ4, et parendada selliste masinate 
ohutust ja võtta arvesse uusi õigusakte; 

– punktiga h lisatakse väljajätmine „laboratooriumides ajutiselt kasutatavad 
spetsiaalselt teaduslikeks uurimistöödeks projekteeritud ja valmistatud masinad“, 
mille suhtes ei ole mõistlik direktiivi kohaldada; 

– muudetud ettepaneku punktist l „iga liiki mootorid“ kõrvaldamine, kuna need on 
hõlmatud kategooriaga „osaliselt komplekteeritud masinad“. 

Muudetud ettepaneku artiklit 2 muudeti ühises seisukohas, et parandada õigusselgust 
ja loetavust ning saavutada suurem kooskõla uue lähenemisviisi põhimõtetega: 

– sissejuhatava lause tähendust täpsustati selliselt, et direktiivis tähendab „masin“ 
artikli 1 lõike 1 punktides a kuni f loetletud tooteid; 

                                                 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või 

metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate 
jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike EMÜ tüübikinnituse andmise kohta. ELT 
L 171, 9.7.2003, lk 1. Direktiivi on muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, 
lk 35). 
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– muudetud ettepaneku punktide a ja b „masina“ mõisteid parandati keeleliselt ja 
ühendati ühises seisukohas punkti a mõisteks; 

– muudetud ettepaneku punkti d mõistet „ohutuskomponent“ parandati ühises 
seisukohas keeleliselt ja see nummerdati ümber punktiks c. Lisaks paigutati 
ohutuskomponentide loetelu ühises seisukohas uude V lisasse ja see muudeti 
soovituslikuks; 

– ühisesse seisukohta viidi punkti e sisse mõiste „ketid, trossid ja lindid“ uus 
määratlus; 

– muudetud ettepaneku punkti f mõistet „eemaldatav jõuülekandemehhanism“ 
parandati keeleliselt; 

– punkti g mõistet „eemaldatav jõuülekandemehhanism koos kaitsepiiretega“ 
muudetud ettepanekus peeti üleliigseks ja see jäeti ühisest seisukohast välja, kuna 
see on vaid üks paljudest ohutuskomponentide kategooriatest; 

– punkti h mõistet „lööktoimeline kaasaskantav seade“ muudetud ettepanekus peeti 
üleliigseks ja see jäeti ühisest seisukohast välja, kuna see on vaid üks paljudest 
masinakategooriatest; 

– punkti i mõistet „osaliselt komplekteeritud masin“ muudetud ettepanekus 
parendati keeleliselt, et see sobiks paremini mõistega „masin“, ja see nummerdati 
ühises seisukohas ümber punktiks g; 

– punkti j mõistet „turulelaskmine“ muudetud ettepanekus muudeti, et kajastada 
paremini masinadirektiiviga hõlmatud toodete turuolukorda, ja see nummerdati 
ühises seisukohas ümber punktiks h; 

– punkti k mõistet „tootja“ muudetud ettepanekus parandati keeleliselt ja 
nummerdati ühises seisukohas ümber punktiks i; 

– punkti m mõistet „kasutuselevõtmine“ muudetud ettepanekus muudeti, kuna selle 
viimast osa peeti üleliigseks, ja see nummerdati ühises seisukohas ümber punktiks 
k; 

– punkti n mõistet „harmoneeritud standard“ muudetud ettepanekus parandati 
keeleliselt ja nummerdati ühises seisukohas ümber punktiks l. 

Muudetud ettepaneku artiklit 3 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 4 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 5 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 6 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 8 muudeti, võttes arvesse muudatusi 
ohutuskomponentide loetelus artikli 8 lõike 1 punktis a, viies artikli 8 lõike 1 punktis 
b osutatud meetmed regulatiivkomitee menetluselt üle artikli 8 lõike 2 
nõuandemenetlusele ja kõrvaldades artikli 8 lõike 1 punktides c ja d toodud 
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meetmed, mis muutusid pärast I lisa muutmist üleliigseks. Ülaltoodud muudatuste 
tõttu nummerdati muudetud ettepaneku artikli 8 lõike 1 punkt e ümber lõike 1 
punktiks b. 

Muudetud ettepaneku artiklit 9 muudeti, et teha menetlus selgemaks. Eelkõige on 
ühises seisukohas erimeetmete vastuvõtmise tingimusena sätestatud see, et vastavalt 
artiklis 10 viidatud harmoneeritud standardi vaidlustamise menetlusele leiab 
komisjon, et harmoneeritud standard ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, mida see hõlmab, või et vastavalt artiklis 11 viidatud menetlusele 
leiab komisjon, et tootepõhine kaitseklausel on õigustatud. 

Muudetud ettepaneku artiklit 11 muudeti selliselt, et huvigrupid oleksid komisjoni 
otsusest selle kohta, kas liikmesriigi võetud meetmed on õigustatud või mitte, 
paremini informeeritud. 

Muudetud ettepaneku artiklit 12 muudeti, et parandada direktiivi loetavust ja 
kohaldamist praktikas: 

– muudetud ettepaneku lõiget 1 muudeti keeleliselt, võttes arvesse muudatusi 
menetlustes; 

– muudetud ettepaneku lõikes 2 esitatud menetlus jäeti välja, sest seda peeti liiga 
bürokraatlikuks; 

– lõiget 3 muudetud ettepanekus parandati keeleliselt ja nummerdati ühises 
seisukohas ümber lõikeks 2; 

– lõiget 4 muudetud ettepanekus parandati keeleliselt, alternatiiv b „IX lisas 
ettenähtud menetlus harmoneeritud standardite kohandamiseks“ jäeti välja 
lisaväärtuse puudumise tõttu ja lõige nummerdati ühises seisukohas ümber lõikeks 
3; 

– lõiget 5 muudetud ettepanekus parandati keeleliselt ja nummerdati ühises 
seisukohas ümber lõikeks 4. 

Muudetud ettepaneku artiklit 13 parandati keeleliselt ja ühises seisukohas lisati 
paremat jälgitavust ja õiguskindlust tagavad nõuded. 

Muudetud ettepaneku artiklit 14 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 15 muudeti, jättes teise lõike välja. 

Muudetud ettepaneku artiklit 16 muudeti keeleliselt, et praktilist kohaldamist 
hõlbustada. 

Muudetud ettepaneku artiklit 17 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 18 parandati keeleliselt. 

Artiklisse 19 lisati ühise seisukohaga teine lõige, et rõhutada turujärelevalve 
koordineerimise tähtsust. 
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Muudetud ettepaneku artiklit 22 muudeti vastavalt institutsioonidevaheliselt 
kokkulepitud standardsättele. 

Muudetud ettepaneku artiklit 24 parendati keeleliselt ja muudeti selleks, et luua 
ühemõttelised piirid teiste direktiividega ja ühitada masinadirektiivi ja liftidirektiivi 
vaheline terminoloogia. 

Muudetud ettepaneku artiklit 25 parandati keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku artiklit 26 muudeti vastavalt institutsioonidevaheliselt 
kokkulepitud standardvormile. 

Ühisesse seisukohta lisati uus artikkel 27, et kergendada siseriiklike õigusaktide 
järkjärgulist väljalülitamist lööktoimeliste kantavate masinate osas. 

Muudatused lisades 

Muudetud ettepaneku I lisas nimetati pealkiri „Eelmärkused“ ümber pealkirjaks 
„Üldpõhimõtted“ ja seda parandati keeleliselt ühises seisukohas. Lisaks visandati 
ühise seisukoha punktis 1 ohu hindamise ja ohu vähendamise iteratsiooniprotsess. 

Muudetud ettepaneku I lisa punktis 1.1.1 muudeti mõisteid, et ühitada neid 
standardimisel kasutatavate terminitega, ja selguse huvides lisati ühises seisukohas 
mõistete „ettenähtud kasutamine“ ja „põhjendatult ettenähtav väärkasutamine“ 
määratlused. 

I lisa punkti 1.1.2 „Ohutuse tagamise põhimõtted“ muudetud ettepanekus parandati 
keeleliselt ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkti 1.1.3 „Ergonoomika“ muudeti ja see nummerdati 
ühises seisukohas ümber punktiks 1.1.6. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkti 1.1.5 „Valgustus“ muudeti veidi ja see 
nummerdati ühises seisukohas ümber punktiks 1.1.4. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkti 1.1.6. „Masina käsitsemist hõlbustav 
konstruktsioon“ muudeti keeleliselt ja see nummerdati ühises seisukohas ümber 
punktiks 1.1.5. 

I lisa punkti 1.2.1 „Juhtimissüsteemide ohutus ja töökindlus“ muudetud ettepanekus: 
kontseptsioon visandati ühises seisukohas paremini, võttes arvesse direktiivi 
kohaldamise kogemusi. 

Muudetud ettepaneku I lisa punktile 1.2.2 „Käsijuhtseadmed“ anti selle algne 
nimetus „Juhtimisseadised“ ja seda muudeti ühises seisukohas, võttes arvesse 
direktiivi kohaldamise kogemusi. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkti 1.2.3 „Käivitamine“ muudeti ühises seisukohas, 
võttes arvesse tootmispraktikat. 
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Muudetud ettepaneku I lisa punkti 1.2.4 „Seiskamine“ muudeti ja ühisesse 
seisukohta lisati punkt 1.2.4.2 „Seiskamine käitamise ajal“, et tõhustada tööstuses 
kasutatavate meetodite ohutust. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkt 1.2.5 „Juhtimis- või töötamismooduste valiku 
lüliti“ nimetati ühises seisukohas ümber punktiks „Juhtimis- või töötamisviiside 
valik“ ja seda muudeti veidi. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkt 1.2.6 „Energiavarustuse häired“ arendati ühises 
seisukohas üksikasjalikumalt välja. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkt 1.2.7 „Juhtimisahela tõrge“ jäeti välja, kuna 
leiti, et risk on kohaselt kaetud ühise seisukoha uues alapunktis 1.2.1 
„Juhtimissüsteemide ohutus ja töökindlus“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkt 1.2.8 „Tarkvara“ jäeti välja, kuna leiti, et risk on 
kohaselt kaetud ühise seisukoha uues alapunktis 1.7.1.1 „Teave ja infoseadised“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.3 „Kaitse mehaaniliste ohtude“ eest muudeti 
ühises seisukohas selguse huvides keeleliselt. 

 Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.4 „Kaitsepiirete ja kaitseseadiste nõutavad 
omadused“ muudeti ühises seisukohas selguse huvides. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.5 „Töötamis- ja juhtimiskohtade nõutavad 
omadused“ muudeti ja selgitati, kuna leiti, et mõned osad on hõlmatud ühise 
seisukoha uue alapunktiga 1.2 „Juhtimissüsteemid“. Saadud tekst paigutati ühises 
seisukohas alapunktidesse 1.1.7 „Töötamiskohad“ ja 1.1.8 „Istmed“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.6 „Muude ohtudega seotud riskid“ parandati 
keeleliselt ja see nummerdati ühises seisukohas ümber alapunktiks 1.5. Lisaks 
muudeti alapunkte 1.6.9 „Müra“, 1.6.10 „Vibratsioon“, 1.6.11 „Kiirgus“, 1.6.14 
„Ohtlike materjalide ja ainete emissioon“ ja 1.6.16 „Libisemis-, komistamis- ja 
kukkumisoht“ muudetud ettepanekus veidi ühises seisukohas, et neid lihtsustada ja 
muuta nende kohaldamine efektiivsemaks.  

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.7 „Hooldus“ muudeti keeleliselt ja see 
nummerdati ühises seisukohas ümber alapunktiks 1.6. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.8 „Teave, hoiatused ja hoiatussüsteemid“ ja 
alapunkti 1.9 „Masina märgistus“ muudeti ja need ühendati ühises seisukohas 
lihtsustamise ja selguse huvides uueks alapunktiks 1.7 „Teave“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 1.10 „Kasutusjuhend“ parandati ja tehti 
oluliselt selgemaks, võttes arvesse direktiivi praktikas kohaldamise kogemusi, ning 
see liideti ühises seisukohas alapunktiga 1.7 alapunktina 1.7.4 „Teave“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 2.1 „Toiduainetetööstuse masinad ning 
kosmeetika- ja farmaatsiatööstuse masinad“ muudeti veidi ühises seisukohas 
direktiivi praktikas kohaldamise kogemuste alusel. 



 

ET 11   ET 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 2.2 „Kaasaskantavad käeshoitavad ja/või 
käsijuhitavad masinad“ muudeti ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 2.3 „Lööktoimelised kantavad 
kinnitusvahendid“ muudeti ja see nummerdati ühises seisukohas ümber alapunktiks 
2.2.2 „Lööktoimelised kantavad kinnitus- ja muud masinad“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 2.4 „Puidu ja samalaadsete materjalide 
töötlemise masinad“ muudeti keeleliselt ja see nummerdati ühises seisukohas ümber 
alapunktiks 2.3 „Puidu ja puidusarnaste materjalide töötlemise masinad“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.1 „Üldist“ muudeti ühises seisukohas 
keeleliselt. 

Muudetud ettepaneku I lisa, alapunkt 3.1.2 „Valgustus“ jäeti välja, kuna vastav oht 
loeti piisavalt kaetuks üldise nõudega alapunktis 1.1.4 „Valgustus“ ühises 
seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.2 „Töötamiskohad“ muudeti veidi ühises 
seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.3 „Juhtimissüsteemid“ muudeti keeleliselt 
ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.4 „Kaitse mehaaniliste ohtude eest“ muudeti 
ühises seisukohas, võttes arvesse direktiivi kohaldamise kogemusi ja eesmärgiga 
seda lihtsustada ja uuendusi soodustada. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.5 „Kaitse muude ohtude eest“ muudeti 
keeleliselt ühises seisukohas.  

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 3.6 „Näidikud“ muudeti ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 4.1 „Üldist“ tehti ühises seisukohas mitmeid 
keelelisi muudatusi. Lisaks muudeti ühises seisukohas muudetud ettepaneku I lisa 
alapunkti 4.1.1 „Mõisted“, et ühitada see paremini standardimisel kasutatavate 
terminitega. Mõistete „tropp“, „abitõstevahend“ ja „nimikoormus“ määratlusi 
muudetud ettepanekus peeti üleliigseks ja need jäeti välja, aga mõiste „kandur“ toodi 
muudetud ettepaneku alapunktist 6.1.1 „Mõisted“ ühise seisukoha alapunkti 4.1.1 
„Mõisted“. 

Ühisesse seisukohta lisati I lisa alapunkt 4.1.2.1 „Ebastabiilsusest tulenevad riskid“, 
kuna leiti, et direktiivis 98/37/EÜ oli see vajalik. 

Täiendavalt lisati ühisesse seisukohta alapunkt 4.1.2.8 „Liikumatuid 
vastuvõtuplatvorme teenindavad masinad“, milles sätestatakse selliste tõstemasinate 
kasulikud üldnõuded. 

Ühisesse seisukohta lisati I lisa alapunkt 4.1.3 „Otstarbele vastavus“, kuna leiti, et 
direktiivis 98/37/EÜ oli see vajalik. 
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Muudetud ettepaneku I lisa alapunkt 4.2.4 „Ohud ohualas viibivatele inimestele“ 
jäeti välja, kuna leiti, et see on kaetud uue alapunktiga 4.1.2.8 „Liikumatuid 
vastuvõtuplatvorme teenindavad masinad“ ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 4.3 „Märgistus“ muudeti ühises seisukohas 
keeleliselt, et ühtlustada terminoloogia standardites kasutatava kehtiva 
terminoloogiaga. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 4.4 „Kasutusjuhend“ muudeti ühises 
seisukohas, et ühtlustada terminoloogia standardites kasutatava kehtiva 
terminoloogiaga. 

Muudetud ettepaneku I lisa punkti 5 „Allmaatöömasinatele esitatavad täiendavad 
olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded“ muudeti ühises seisukohas keeleliselt ja 
muudetud ettepaneku alapunkt 5.3 „Valgustus“ jäeti välja, kuna leiti, et vastav oht on 
piisavalt kaetud üldnõudega ühise seisukoha alapunktis 1.1.4 „Valgustus“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 6.1 „Üldist“ muudeti ühises seisukohas, liites 
sellega muudetud ettepaneku 8. peatüki üldised nõuded, ja muudetud ettepaneku 
alapunkt 6.1.1 „Mõiste“ paigutati alapunkti 4.1.1 „Mõisted“ alla ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 6.2 „Käsijuhtseadised“ muudeti veidi ühises 
seisukohas. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 6.3 „Kanduris või kanduril olevate inimeste 
ohustatus“ muudeti ühises seisukohas ja alapunkt 6.3.3 „Kandurile kukkuvate 
esemete põhjustatud risk“ tõsteti ühises seisukohas ümber muudetud ettepaneku 
alapunktist 8.1 „Kabiin“. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkt 6.4 „Liikumatuid vastuvõtuplatvorme 
teenindavad masinad“ lisati ühisele seisukohale; selles tutvustatakse muudetud 
ettepaneku 7. ja 8. peatüki nõudeid üldisemal kujul. 

Muudetud ettepaneku I lisa alapunkti 6.5 „Märgistused“ muudeti veidi ühises 
seisukohas, täpsustades olulist teavet. 

Muudetud ettepaneku I lisa 7. ja 8. peatüki olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid 
muudeti ja kirjutati üldisemate nõuetena lahti ühise seisukoha 4. ja 5. peatükis. 

Muudetud ettepaneku II lisa „Deklaratsioonid“ muudeti veidi ja ühise seisukoha 
alapunkti 2 „Säilitamine“ nõuded tõsteti ümber muudetud ettepaneku VII, X ja XI 
lisast. 

Muudetud ettepaneku III lisa „CE-märgis“ muudeti ühises seisukohas veidi ja 
viimases lõigus sisalduv nõue, mis käsitleb teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumbrit, tõsteti muudetud ettepaneku XI lisast ümber. 

Muudetud ettepaneku IV lisa „Masinate tüübid, mille suhtes tuleb kohaldada ühte 
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 nimetatud menetlustest“ muudeti keeleliselt ühises 
seisukohas ja kolme juba direktiivis 98/37/EÜ olemasolevat kategooriat – “21. 
Loogikaseadmed turvafunktsioonide kindlustamiseks”, “22. Ümbermineku korral 
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kaitsvad struktuurid” ja “23. Kukkuvate esemete eest kaitsvad struktuurid” – peeti 
vajalikuks ning need lisati loetellu. 

V lisa „Artikli 2 lõikes c nimetatud ohutusseadiste näidisloetelu“ tõsteti muudetud 
ettepaneku artiklist 2 ümber ja muudeti keeleliselt ühises seisukohas. Lisaks lisati 
kategooriad „2. Kaitseseadeldised, mis on mõeldud inimeste kohalolu 
kindlakstegemiseks“, „8. Seadised tõstemasinate laadimise ja ümberpaigutamise 
juhtimise järelevalveks“, „11. Mahalaadimissüsteemid potentsiaalselt ohtlike 
elektrostaatiliste laengute kogunemise vältimiseks“, „12. I lisa punktides 1.5.7, 3.4.7 
ja 4.1.2.6 nimetatud energiapiirajad ja vabastusseadised“, „13. Müra ja vibratsiooni 
emissiooni vähendamise süsteemid“, „14. Ümbermineku korral kaitsvad 
struktuurid“, „15. Kukkuvate esemete eest kaitsvad struktuurid“, „16. 
Kahekäejuhtimisseadised“, „17. Inimeste ühelt vastuvõtuplatvormilt teisele 
tõstmiseks ja allalaskmiseks mõeldud masinate komponendid, mis kuuluvad 
järgmisse loetelusse…“ ühise seisukoha näidisloetellu. 

Muudetud ettepaneku VI lisa „Masina tehniline toimik“ muudeti, võttes arvesse 
direktiivi kohaldamise kogemusi praktikas, ja see nummerdati ühises seisukohas 
ümber VII lisaks. B osa, milles visandatakse nõuded osaliselt komplekteeritud 
masina asjakohasele tehnilisele dokumentatsioonile, lisati ühisesse seisukohta. 

Muudetud ettepaneku VII lisa „Vastavushindamine ja sisekontroll masina tootmise 
ajal“ muudeti keeleliselt ja see nummerdati ühises seisukohas ümber VIII lisaks. 
Lisaks jäeti välja teatud EÜ vastavusdeklaratsiooniga, CE-märgistusega ja tehnilise 
dokumentatsiooniga seotud kohustused, kuna need olid juba hõlmatud artikliga 5 ja 
uue VII lisaga ühises seisukohas. 

Muudetud ettepaneku VIII lisa „Sädemeohutu masina vastavushindamine“ jäeti 
välja, kuna välja jäeti ka artiklis 12 toodud vastavushindamisemenetlus, milles 
viidatakse sellele lisale. 

Muudetud ettepaneku IX lisa „IV lisas viidatud masinate adekvaatsus ühtlustatud 
standardite suhtes“ jäeti välja, kuna välja jäeti artiklis 12 toodud vastavushindamise 
menetlus, milles viidatakse sellele lisale. 

Muudetud ettepaneku X lisa „IV lisas viidatud masina EÜ tüübihindamine“ muudeti 
ja see nummerdati ühises seisukohas ümber IX lisaks „EÜ tüübihindamine“. 
Teatavad EÜ vastavusdeklaratsiooni, CE-märgistuse ja tehnilise dokumentatsiooniga 
seotud kohustused jäeti välja, kuna need on juba hõlmatud artikliga 5. Lisaks lisati 
nõuded EÜ tüübihindamissertifikaadi kehtivuse ning vastava tootja ja teavitatud 
asutuse vastutuse kohta. 

Muudetud ettepaneku XI lisa „Täieliku kvaliteedi süsteem IV lisas viidatud 
masinale“ muudeti ja see nummerdati ühises seisukohas ümber X lisaks „Täieliku 
kvaliteedi süsteem“. Teatavad EÜ vastavusdeklaratsiooniga, CE-märgistusega ja 
tehnilise dokumentatsiooniga seotud kohustused jäeti välja, kuna need olid juba 
hõlmatud artikliga 5 ja uue III lisaga. 

Muudetud ettepaneku XII lisa „Miinimumnõuded, millega liikmesriigid peavad 
teavitatud asutuste määramisel arvestama“ muudeti veidi ja see nummerdati ühises 
seisukohas ümber XI lisaks. 
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Muudetud ettepaneku XIII lisa „Vastavustabel“, mis näitab vastavust direktiivi 98/37 
osade ja muudetud direktiivi osade vahel, mis käsitlevad sama teemat, ajakohastati ja 
nummerdati ühises seisukohas ümber XII lisaks. 

4. JÄRELDUS 

Komisjon leiab, et 18. juulil 2005 ühehäälselt vastu võetud ühine seisukoht selgitab 
veel enam teatud teemasid ja mõisteid ja parandab teatud nõuete sõnastust, muutmata 
selle ettepaneku eesmärke ja lähenemist. Seetõttu võib komisjon ühist seisukohta 
toetada. 

5. DEKLARATSIOONID 

Komisjon tegi järgmised deklaratsioonid: 

Artikli 1 lõike 2 punkti e esimese taande suhtes, mis käsitleb põllu- ja 
metsamajanduslike traktorite väljajätmist direktiivi reguleerimisalast: 

„Nõukogu ja komisjon kinnitavad, et kõigi põllu- või metsamajanduslike traktoritega 
seotud tervist ja ohutust puudutavate aspektide hõlmamiseks ühes ühtlustatud 
direktiivis tuleb muuta direktiivi 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike 
traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende 
masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike 
tüübikinnituse andmise kohta nii, et võetakse arvesse kõiki masinaid käsitleva 
direktiivi asjakohaseid ohte.  

Koos direktiivi 2003/37/EÜ muutmisega peaks muutma ka masinaid käsitlevat 
direktiivi, kustutades artikli 1 lõike 2 punkti e esimesest taandest väljendi „ohtude 
tõttu“.“ 

Artikli 7 kohta nõuetele vastavuse eeldamise ja harmoneeritud standardite kohta: 

„Komisjon deklareerib, et ta teeb kõik kooskõlas artikli 2 punktis 1 nimetatud 
standardimise volitustega, et iga standardi puhul, mille viited avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas, oleks vastavate standardite võimalikel kasutajatel juurdepääs 
standardite sätete ja oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete vahelist seost käsitlevale 
teabele. Seoses uue lähenemisviisi läbivaatamisega selgitatakse edaspidi, kuidas 
rakendada nõudeid sellise harmoneeritud teabe suhtes horisontaalselt kõigile uut 
lähenemisviisi käsitlevatele direktiividele.“ 

Artikli 16 lõike 3 kohta CE- märgistuse suhtes: 

„Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktide kohaldamist, täpsustab komisjon seoses 
uue lähenemisviisi läbivaatamisega CE-märgise kõrvale muu siseriikliku, Euroopa 
või eramärgise lisamise tingimusi.“ 


	fhklmmlll: part.2


