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Käytettävän koneen puolelta voiman tuloakseli on suojattava koneeseen kiinnitetyllä 

suojakotelolla. 

 

Vääntömomentin rajoittimet tai vapaakytkimet saa kiinnittää nivelakseleihin ainoastaan 

käytettävän koneen puoleiseen päähän. Nivelakseli on merkittävä tämän mukaisesti. 

 

Käytettävä kone, jonka toiminta vaatii nivelakselin kytkemistä sen omalla käyttövoimalla 

toimivaan koneeseen (tai traktoriin), on varustettava sellaisella nivelakselin 

kiinnitysjärjestelmällä, etteivät nivelakseli ja sen suojus vahingoitu osuessaan maahan tai 

koneen osaan, kun konetta irrotetaan. 

 

Suojuksen ulko-osat on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, etteivät ne voi 

pyöriä nivelakselin mukana. Kun akselissa on yksinkertaiset murrosnivelet, on suojuksen 

peitettävä nivelakseli sisähaarukan päähän asti ja laajakulmanivelillä ainakin ulomman 

murrosnivelen keskelle asti. 

 

Jos kulkutiet työskentelypaikoille ovat lähellä nivelakselia, ne on suunniteltava ja 

rakennettava niin, että akselinsuojuksia ei voi käyttää askelmina, ellei niitä ole suunniteltu 

ja rakennettu siihen tarkoitukseen. 
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3.5 Suojaaminen muilta vaaroilta 

 

3.5.1 Akut 

 

Akkukotelo on suunniteltava ja rakennettava siten, että estetään elektrolyytin roiskuminen 

käyttäjän päälle koneen kaatuessa ympäri tai sivulle ja höyryjen kerääntyminen paikoille, 

joissa on koneen käyttäjiä. 

 

Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että akku voidaan kytkeä irti koneen 

virtapiiristä helposti tavoitettavalla tähän tarkoitukseen tarkoitetulla laitteella. 

 

3.5.2 Tulipalo 

 

Sen mukaan, mitä vaaroja valmistaja ennakoi, ja jos se on koneen koon puolesta 

mahdollista 

 

– koneessa on oltava tilaa helposti tavoitettavaa sammutinta varten, tai 

 

– se on varustettava kiinteillä palonsammutusjärjestelmillä. 

 

3.5.3 Vaaraa aiheuttavien aineiden päästöt 

 

Edellä 1.5.13 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa ei sovelleta koneisiin, joiden päätoiminta 

on valmisteiden ruiskuttaminen. Käyttäjä on kuitenkin suojattava tällaisille vaarallisille 

päästöille altistumista vastaan. 
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3.6 Tiedot ja merkinnät 

 

3.6.1 Kilvet, merkinannot ja varoitukset 

 

Kussakin koneessa on oltava käyttöä, säätöä ja huoltoa koskevat kilvet ja/tai ohjekilvet 

kaikissa tarpeellisissa paikoissa, jotta henkilöiden terveys ja turvallisuus varmistetaan. Ne 

on valittava, suunniteltava ja rakennettava siten, että varmistetaan niiden havaittavuus ja 

pysyvyys. 

 

Päältä ohjattavissa koneissa on oltava seuraavat laitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

tieliikennesäännösten soveltamista: 

 

– äänimerkinantolaite henkilöiden varoittamiseksi, 

 

– ennakoitujen käyttöolosuhteiden mukainen valomerkinantojärjestelmä; jälkimmäinen 

vaatimus ei koske koneita, jotka on tarkoitettu ainoastaan maanalaiseen työhön ja 

joissa ei ole sähkövoimaa, 

 

– tarvittaessa asianmukainen liitäntä perävaunun ja koneen välillä 

merkinantojärjestelmän toimintaa varten. 

 

Kauko-ohjattava kone, joka tavanomaisissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa henkilöille iskujen 

tai puristumisen riskin, on varustettava tarkoituksenmukaisin tavoin, joilla ilmoitetaan 

koneen liikkeistä tai suojataan henkilöitä näiltä riskeiltä. Sama koskee koneita, joiden 

käyttöön kuuluu jatkuva edestakainen liike yhdellä akselilla, jos kuljettajalla ei ole suoraa 

näkyvyyttä koneen takana olevalle alueelle. 
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Kone on rakennettava siten, ettei varoitus- ja merkinantolaitteita voida vahingossa kytkeä 

pois toiminnasta. Jos turvallisuuden vuoksi on tarpeen, nämä laitteet on varustettava niin, 

että niiden toimivuus voidaan tarkistaa, ja niiden vioittuminen on osoitettava käyttäjälle 

selkeästi. 

 

Jos koneen tai sen työkalujen liike on erityisen vaarallista, kone on varustettava kilvillä, 

jotka varoittavat lähestymästä konetta, kun se on toiminnassa; kilpien on oltava luettavissa 

riittävältä etäisyydeltä koneen läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

 

3.6.2 Merkinnät 

 

Jokaisessa koneessa on oltava helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tehdyt merkinnät, 

joista ilmenevät seuraavat tiedot: 

 

− nimellisteho kilowatteina (kW) ilmaistuna, 

 

− tavallisimman kokoonpanon massa kilogrammoina (kg) ilmaistuna, 

 

ja tarvittaessa: 

 

− suurin sallittu kiinnityskoukun vetokuormitus newtoneina (N), 

 

− suurin sallittu pystysuora kuormitus kiinnityskoukussa newtoneina (N). 
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3.6.3 Ohjeet 

 

3.6.3.1 Tärinä 

 

Ohjeissa on ilmoitettava seuraavat tiedot tärinästä, jota kone aiheuttaa käsiin ja käsivarsiin 

tai koko kehoon:  

 

– käsiin ja käsivarsiin kohdistuvan tärinän kokonaisarvo, jos tämä arvo ylittää 2,5 m/s². 

Jos tämä arvo ei ylity, siitä on mainittava, 

 

– koko kehoon kohdistuvan kiihtyvyyden suurin painotettu tehollisarvo (RMS-arvo), 

jos se ylittää arvon 0,5 m/s². Jos tämä arvo ei ylity, siitä on mainittava, 

 

– mittauksen epävarmuus. 

 

Edellä mainitut arvot ovat joko kyseisen koneen todellisuudessa mitattuja arvoja, tai ne 

määritetään mittauksista, jotka on suoritettu teknisesti vastaavalle koneelle, joka on 

edustava valmistettavan koneen suhteen. 

 

Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei sovelleta, tärinä on mitattava käyttäen kyseiselle 

koneelle sopivinta mittausmenetelmää. 

 

On ilmoitettava, millaisissa toimintaolosuhteissa mittaukset on suoritettu ja mitä 

menetelmiä mittauksissa on käytetty. 
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3.6.3.2 Useat käyttömahdollisuudet 

 

Jos koneella on useita käyttömahdollisuuksia sen mukaan, mitä työlaitteita käytetään, 

tällaisen peruskoneen ohjeissa, johon vaihdettavat varusteet voidaan liittää, ja näiden 

varusteiden ohjeissa on annettava tarpeelliset tiedot, jotta peruskoneen ja sen varusteiden 

turvallinen kiinnitys ja käyttö olisivat mahdollisia. 

 

 

4. TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

NOSTAMISESTA AIHEUTUVIEN VAAROJEN POISTAMISEKSI 

 

Nostamisen vuoksi vaaroja aiheuttavien koneiden on oltava kaikkien tämän luvun 

asiaankuuluvien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia (ks. yleiset 

periaatteet, 4 kohta). 

 

4.1 Yleistä 

 

4.1.1  Määritelmiä 

 

a) 'Nostaminen': liike, jolla siirretään tavaroista ja/tai henkilöistä muodostuvia 

yksikkökuormia ja jossa edellytetään määrättynä hetkenä tason vaihtamista. 

 

b) 'Ohjattu taakka': kuorma, jonka kokonaisliike tapahtuu kiinteiden pisteiden 

määrittämien jäykkien tai joustavien johteiden mukaan. 
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c) 'Käyttökerroin': aritmeettinen suhde valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan 

takaaman suurimman kuorman, jonka komponentti pystyy kantamaan, ja suurimman 

sallitun komponenttiin merkityn työkuorman välillä. 

 

d) 'Testikerroin': staattisissa tai dynaamisissa testeissä nostolaitteelle tai 

nostoapuvälineelle kohdistetun kuorman aritmeettinen suhde nostolaitteeseen tai 

nostoapuvälineeseen merkittyyn suurimpaan sallittuun työkuormaan. 

 

e) 'Staattinen testi': testi, jonka aikana nostolaite tai nostoapuväline ensin tarkastetaan ja 

sitten testataan suurimmalla sallitulla työkuormalla, joka on kerrottu asianmukaisella 

staattisen testin kertoimella. Kuormituksen poistamisen jälkeen nostolaite tai 

nostoapuväline tarkastetaan uudelleen, jolloin varmistetaan, ettei vauriota ole 

syntynyt. 

 

f) 'Dynaaminen testi': testi, jonka aikana nostolaitetta käytetään kaikilla sen 

mahdollisilla kokoonpanoilla suurimmalla sallitulla työkuormalla, joka on kerrottu 

asianmukaisella dynaamisen testin kertoimella ottaen huomioon nostolaitteen 

dynaaminen käyttäytyminen sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.  

 

g) 'Kuorman kantava yksikkö': koneen osa, jolla tai jossa nostettavat henkilöt ja/tai 

tavarat kuljetetaan. 
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4.1.2 Suojaaminen mekaanisilta vaaroilta 

 

4.1.2.1 Vakavuuden puutteesta aiheutuvat riskit 

 

Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että 1.3.1 kohdassa edellytetty vakavuus 

säilyy niin käytössä kuin koneen ollessa pois käytöstä, myös kaikissa kuljetuksen, 

kokoonpanon ja purkamisen eri vaiheissa, komponenttien ennakoitavissa olevan 

vioittumisen aikana ja myös ohjekirjan mukaisesti suoritettavien testien aikana. Tätä varten 

valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on sovellettava asianmukaisia 

varmennusmenetelmiä. 

 

4.1.2.2 Kiskoilla tai radoilla liikkuvat koneet 

 

Kone on varustettava laitteilla, jotka vaikuttavat kiskoihin tai ratoihin ja estävät niiltä 

suistumisen. 

 

Jos näistä laitteista huolimatta suistumisvaara tai raiteen tai liikkuvan komponentin 

rikkoutumisvaara on yhä olemassa, kone on varustettava laitteilla, joilla estetään laitteen, 

komponentin tai kuorman putoaminen tai koneen kaatuminen. 
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4.1.2.3 Mekaaninen lujuus 

 

Koneen, nostoapuvälineiden ja niiden komponenttien on kestettävä niihin käytön aikana ja 

mahdollisesti myös, kun niitä ei käytetä, kohdistuvat kuormitukset, ennakoiduissa asennus- 

ja toimintaolosuhteissa ja kaikissa asiaankuuluvissa kokoonpanoissa ottaen tarvittaessa 

huomioon ilmastolliset tekijät ja henkilöiden aiheuttamat voimat. Tämän vaatimuksen on 

täytyttävä myös kuljetuksen, kokoonpanon ja purkamisen aikana. 

 

Kone ja nostoapuvälineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että estetään materiaalin 

väsymisestä ja kulumisesta aiheutuvat vauriot ottaen huomioon niiden tarkoitettu käyttö. 

 

Käytetyt materiaalit on valittava tarkoitetun käyttöympäristön mukaan ottaen erityisesti 

huomioon korroosio, kuluminen, iskut, äärimmäiset lämpötilat, väsyminen, hauraus ja 

vanheneminen. 

 

Kone ja nostoapuvälineet on suunniteltava ja rakennettava kestämään staattisten kokeiden 

ylikuorma ilman pysyvää vauriota tai näkyvää vikaa. Lujuuslaskelmissa on otettava 

huomioon staattisen testin kertoimen arvot, jotka on valittu, jotta voidaan varmistaa riittävä 

turvallisuustaso; yleensä kertoimille voidaan käyttää seuraavia arvoja: 

 

a) käsikäyttöiset koneet ja nostoapuvälineet: 1,5 
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b) muut koneet: 1,25. 

 

Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että se läpäisee vahingoittumatta dynaamiset 

testit, jotka tehdään käyttäen suurinta sallittua työkuormaa kerrottuna dynaamisen testin 

kertoimella. Tämä dynaamisen testin kerroin valitaan siten, että taataan riittävä 

turvallisuustaso; tämä kerroin on yleensä 1,1. Yleensä testit tehdään ilmoitetuilla 

nimellisnopeuksilla. Jos koneen ohjauspiiri sallii useita samanaikaisia liikkeitä, testit on 

tehtävä epäedullisimmissa olosuhteissa, yleensä yhdistämällä kyseiset liikkeet. 

 

4.1.2.4 Köysipyörät, telat, pyörät, köydet ja ketjut 

 

Köysipyörien, telojen ja pyörien on oltava halkaisijaltaan niihin asennettavien köysien tai 

ketjujen kokoon sopivia. 

 

Telat ja pyörät on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että niissä olevat köydet 

tai ketjut voidaan kelata niitä irrottamatta. 

 

Suoraan kuorman nostamiseen tai tukemiseen käytettävissä köysissä ei saa olla 

pleissauksia muualla kuin päätteissä. Pleissaukset sallitaan kuitenkin sellaisissa laitteissa, 

jotka on suunniteltu säännöllisesti muutettaviksi käyttötarpeiden mukaan. 
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Köyden ja köysipäätteen yhdistelmän käyttökerroin on valittava siten, että saavutetaan 

riittävä turvallisuustaso; tämä kerroin on yleensä 5. 

 

Nostoketjujen käyttökerroin on valittava siten, että saavutetaan riittävä turvallisuustaso; 

tämä kerroin on yleensä 4. 

 

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on tehtävä tai teetettävä jokaiselle suoraan 

kuorman nostamiseen käytettävälle köysi- ja ketjutyypille sekä köysipäätteille 

asianmukaiset testit todentaakseen, että riittävä käyttökerroin on saavutettu. 

 

4.1.2.5 Nostoapuvälineet ja niiden komponentit 

 

Nostoapuvälineet ja niiden komponentit on mitoitettava väsymis- ja vanhenemisilmiöt 

huomioon ottaen sellaiselle työjaksojen määrälle, joka vastaa tarkoitetulle sovellukselle 

määritellyissä käyttöedellytyksissä niille ennakoitua käyttöikää. 

 

Lisäksi: 

 

a) teräsköyden ja köysipäätteen yhdistelmän käyttökerroin on valittava siten, että 

saavutetaan riittävä turvallisuustaso; tämä kerroin on yleensä 5. Köysissä ei saa olla 

pleissauksia tai silmukoita muualla kuin päätteissä; 
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b) kun käytetään hitsatuista lenkeistä valmistettuja kettinkejä, lenkkien on oltava lyhyttä 

lenkkityyppiä. Kettinkien käyttökerroin on valittava siten, että taataan riittävä 

turvallisuustaso; tämä käyttökerroin on yleensä 4; 

 

c) tekstiiliköysien tai -raksien käyttökerroin riippuu materiaalista, 

valmistusmenetelmästä, mitoista ja käytöstä. Tämä kerroin on valittava siten, että 

taataan riittävä turvallisuustaso; yleensä kerroin on 7, jos käytetyt materiaalit ovat 

erittäin hyvälaatuisia ja jos käytetty valmistusmenetelmä on sopiva tarkoitettuun 

käyttöön. Jos näin ei ole, kerroin asetetaan yleensä korkeammaksi, jotta varmistetaan 

vastaava turvallisuustaso. Tekstiiliköysissä ja -rakseissa ei saa olla solmuja, liitoksia 

tai pleissauksia lukuun ottamatta raksin päätettä, ellei kyseessä ole päätön nostovyö; 

 

d) kaikkien niiden metalliosien käyttökerroin, jotka muodostavat raksin tai joita 

käytetään sen kanssa, valitaan siten, että varmistetaan riittävä turvallisuustaso; tämä 

käyttökerroin on yleensä 4; 

 

e) monihaaraisten raksien suurin sallittu työkuorma määritellään ottaen huomioon 

heikoimman haaran käyttökerroin, haarojen lukumäärä ja muuntokerroin, joka 

riippuu ripustuksen nostokulmasta; 

 

f) valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on tehtävä tai teetettävä jokaiselle a, b, c 

ja d alakohdassa tarkoitetulle komponenttityypille asianmukaiset testit 

todentaakseen, että riittävä käyttökerroin on saavutettu. 
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4.1.2.6 Liikkeiden ohjaus 

 

Liikkeiden hallintalaitteiden on toimittava siten, että kone, johon ne on asennettu, pysyy 

turvallisessa tilassa. 

 

a) Kone on suunniteltava ja rakennettava siten tai varustettava sellaisilla laitteilla, että 

koneen komponenttien liikkeiden amplitudi pysyy määritellyissä rajoissa. Ennen 

tällaisten laitteiden toimintaa on tarvittaessa annettava varoitus. 

 

b) Jos useita kiinteitä tai kiskoilla kulkevia koneita voidaan ohjata samanaikaisesti 

samassa tilassa ja tästä aiheutuu törmäysriski, koneet on suunniteltava ja 

rakennettava siten, että niihin voidaan asentaa järjestelmät tämän riskin 

välttämiseksi. 

 

c) Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että kuormat eivät voi valua vaarallisesti 

tai pudota vapaasti ja odottamattomasti edes energiansyötön osittaisen tai täydellisen 

katkoksen sattuessa tai kun käyttäjä lopettaa koneen käytön. 

 

d) Tavanomaisissa toimintaolosuhteissa ei saa olla mahdollista laskea kuormaa 

pelkästään kitkajarrun varassa, paitsi sellaisissa koneissa, joiden toiminta vaatii 

niiden käyttämisen tällä tavoin. 

 

e) Tartuntalaitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että kuormien tahaton 

irtoaminen tartuntalaitteesta vältetään. 
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4.1.2.7 Kuormien liikkuminen käsittelyn aikana 

 

Koneen ohjaustila on sijoitettava siten, että varmistetaan mahdollisimman hyvä näkyvyys 

koneen liikkuvien osien liikeratoihin, jotta vältetään mahdolliset törmäykset henkilöihin, 

laitteisiin tai muihin koneisiin, jotka saattavat olla toiminnassa samaan aikaan ja saattavat 

aiheuttaa vaaran. 

 

Koneet, joissa on ohjattu taakka, on suunniteltava ja rakennettava niin, että vältetään 

kuorman, kuorman kantavan yksikön tai mahdollisen vastapainon liikkumisesta aiheutuva 

henkilöiden vammautuminen. 

 

4.1.2.8 Kiinteiden tasojen välillä liikkuvat koneet 

 

4.1.2.8.1 Kuorman kantavan yksikön liikkeet 

 

Kiinteiden tasojen välillä liikkuvien koneiden kuorman kantavan yksikön liikettä tasoille ja 

tasoilla on ohjattava jäykkien johteiden avulla. Saksijärjestelmät katsotaan myös jäykin 

johtein ohjatuiksi. 

 

4.1.2.8.2 Pääsy kuorman kantavaan yksikköön 

 

Jos henkilöillä on pääsy kuorman kantavaan yksikköön, kone on suunniteltava ja 

rakennettava siten, että varmistetaan, ettei yksikkö liiku siihen noustaessa, erityisesti 

lastauksen ja lastin purkamisen aikana. 
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Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että varmistetaan, ettei kuorman kantavan 

yksikön ja työskentelytason välinen tasoero aiheuta kompastumisvaaraa. 

 

4.1.2.8.3 Liikkuvan kuorman kantavan yksikön kanssa kosketukseen joutumisesta aiheutuvat riskit 

 

Pääsy kuorman kantavan yksikön kulkureitille tavanomaisen toiminnan aikana on 

estettävä, jos se on tarpeen 4.1.2.7 kohdan toisessa kohdassa tarkoitetun vaatimuksen 

täyttämiseksi. 

 

Jos tarkastuksen tai kunnossapidon yhteydessä on olemassa riski, että kuorman kantavan 

yksikön alla tai päällä oleva henkilö voisi joutua puristuksiin yksikön ja jonkun kiinteän 

osan väliin, on riittävä vapaa tila taattava joko turva-alueiden muodossa tai yksikön 

liikkeen estävien mekaanisten laitteiden avulla. 

 

4.1.2.8.4 Kuorman putoamisriski 

 

Jos on olemassa riski, että kuorma putoaa sitä kantavasta yksiköstä, kone on suunniteltava 

ja rakennettava siten, että kyseinen riski estetään. 

 

4.1.2.8.5 Pysähdystasot 

 

Riski pysähdystasoilla henkilöiden joutumisesta kosketuksiin liikkuvan kuorman kantavan 

yksikön tai muiden liikkuvien osien kanssa on estettävä. 
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Jos on olemassa riski, että henkilöt voisivat pudota kuorman kantavan yksikön kulkureitille 

silloin, kun tämä ei ole pysähdystasolla, on tämän riskin välttämiseksi asennettava 

suojukset. Nämä suojukset eivät saa avautua kulkureitin suuntaan. Suojukset on 

varustettava toimintaankytkentälaitteella, joka ohjautuu kuorman kantavan yksikön 

sijainnin mukaan ja joka estää: 

 

− kuorman kantavan yksikön vaaralliset liikkeet, kunnes suojukset ovat kiinni ja 

lukitut, 

 

− suojuksen vaarallisen aukeamisen, kunnes kuorman kantava yksikkö on pysähtynyt 

asianmukaiselle tasolle. 

 

4.1.3 Soveltuvuus käyttötarkoitukseen 

 

Kun nostolaite tai nostoapuväline saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön ensimmäistä 

kertaa, valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on toteutettava tai teetettävä 

asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttövalmiita sekä käsi- että 

konekäyttöisiä koneita tai nostoapuvälineitä voidaan käyttää turvallisesti niille 

määritellyissä tehtävissä. 

 

Edellä 4.1.2.3 kohdassa tarkoitetut staattiset ja dynaamiset testit on tehtävä kaikille 

nostolaitteille, jotka ovat valmiita käyttöön otettaviksi. 

 

Jos konetta ei voida koota valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan tiloissa, 

asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava käyttöpaikalla. Muussa tapauksessa 

toimenpiteet voidaan toteuttaa joko valmistajan tiloissa tai käyttöpaikalla. 
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4.2 Muita kuin käsikäyttöisiä koneita koskevat vaatimukset 

 

4.2.1 Liikkeiden ohjaus 

 

Koneen tai sen varusteiden liikkeitä ohjaavien laitteiden on oltava pakkotoimisia. Jos 

osittaisen tai täyden liikkeen aikana ei ole kuorman tai koneen törmäysriskiä, mainitut 

laitteet voidaan korvata ohjauslaitteilla, joiden avulla automaattiset pysäytykset ennalta 

valittuihin asemiin ovat mahdollisia ilman, että käyttäjä käyttää pakkotoimista 

ohjauslaitetta. 

 

4.2.2 Kuormituksen valvonta 

 

Koneet, joiden suurin sallittu työkuorma on vähintään 1 000 kg tai joiden 

kaatumismomentti on vähintään 40 000 Nm, on varustettava kuljettajaa varoittavilla 

laitteilla, jotka estävät vaaralliset liikkeet: 

 

– ylikuormitustilanteessa joko suurimman sallitun työkuorman tai kuorman 

aiheuttaman suurimman sallitun käyttömomentin ylittymisen seurauksena, 

 

– kaatumismomentin ylittyessä. 

 

4.2.3 Köysin ohjatut laitteet 

 

Nosto-, lasku- tai nosto- ja laskuköydet on varustettava vastapainoilla tai laitteella, joka 

tekee mahdolliseksi jatkuvan köyden jännityksen säädön. 
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4.3 Tiedot ja merkinnät 

 

4.3.1 Ketjut, köydet ja vyöt 

 

Jokaisessa yksittäisessä ketjussa, köydessä tai vyössä, joka ei ole kokoonpanon osa, on 

oltava merkintä tai, jos se ei ole mahdollista, laatta tai kiinteä rengas, josta käyvät ilmi 

valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan yhteystiedot sekä asiaa koskevan todistuksen 

numero. 

 

Edellä mainitussa todistuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot: 

 

a) valmistajan ja tarvittaessa tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite; 

 

b) ketjun tai köyden kuvaus seuraavin tiedoin: 

 

– nimelliskoko, 

 

– rakenne, 

 

– valmistusmateriaali, ja 

 

– materiaalille tehty metallurginen erikoiskäsittely; 
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c) käytetty testausmenetelmä; 

 

d) ketjun tai köyden suurin sallittu kuormitus. Erikseen määriteltyjä käyttötarkoituksia 

varten voidaan antaa erilaisia kuormituksen arvoja. 

 

4.3.2 Nostoapuvälineet 

 

Nostoapuvälineissä on oltava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: 

 

− tiedot materiaalista, jos tätä tietoa tarvitaan turvallista käyttöä varten, 

 

− suurin sallittu työkuorma. 

 

Jos nostoapuvälineisiin ei ole mahdollista tehdä merkintöjä, niihin on tukevasti 

kiinnitettävä laatta tai muu vastaava alusta, jossa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 

annetaan. 

 

Tietojen on oltava selkeästi luettavissa ja niiden on sijaittava paikassa, josta ne eivät katoa 

kulumisen vuoksi ja jossa ne eivät vaaranna apuvälineen lujuutta. 

 

4.3.3 Nostolaitteet 

 

Koneisiin on merkittävä hyvin selvästi suurin sallittu työkuorma. Merkintöjen on oltava 

helposti luettavat, pysyvällä tavalla tehdyt ja koodaamattomassa muodossa. 
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Jos suurin sallittu työkuorma riippuu koneen kokoonpanosta, jokainen käyttöpaikka on 

varustettava kuormakilvellä, jossa on tiedot kunkin kokoonpanon työkuormista mieluiten 

kaavakuvan tai kuormitustaulukon muodossa. 

 

Jos yksinomaan tavaroiden nostamiseen tarkoitettu kone on varustettu sellaisella korilla, 

johon ihmiset voivat päästä, kone on varustettava selvällä ja pysyvällä henkilöiden noston 

kieltävällä varoituksella. Tämän varoitusmerkinnän on oltava nähtävissä jokaisesta 

paikasta, josta pääsy koriin on mahdollista. 

 

4.4 Ohjeet 

 

4.4.1 Nostoapuvälineet 

 

Jokaisen nostoapuvälineen tai jokaisen kokonaisuutena myytävän nostoapuväline-erän 

mukana on oltava ohjeet, joissa on ainakin seuraavat tiedot: 

 

a) tarkoitettu käyttö; 

 

b) käyttörajoitukset (erityisesti sellaisten nostoapuvälineiden kuin magneetti- tai 

alipainetarttujien osalta, jotka eivät kaikilta osin täytä 4.1.2.6 kohdan e alakohdan 

vaatimuksia); 

 

c) kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet; 

 

d) käytetty staattisen testin kerroin. 

 



 
5786/2/05 REV 2  HKE/sk 80 
LIITE I DG C I   FI 

4.4.2 Nostolaitteet 

 

Nostolaitteiden mukana on oltava ohjeet, joissa on seuraavat tiedot: 

 

a) koneen tekniset tiedot ja erityisesti 

 

– suurin sallittu työkuorma ja tarvittaessa kopio 4.3.3 kohdan toisessa 

alakohdassa kuvatusta kuormakilvestä tai kuormitustaulukosta, 

 

– tukiin tai kiinnityskohtiin kohdistuvat voimat ja tarvittaessa ajoratojen 

ominaisuudet, 

 

– tarvittaessa vastapainon määrittely ja asennustapa; 

 

b) teknisen päiväkirjan sisältö, jollei teknistä päiväkirjaa ole toimitettu koneen mukana; 

 

c) ohjeet toimenpiteitä varten silloin, kun käyttäjän suora näköyhteys kuormaan 

puuttuu; 

 

d) tarvittaessa testausseloste, jossa yksilöidään valmistajan tai tämän valtuuttaman 

edustajan tekemät tai teettämät staattiset ja dynaamiset testit; 

 

e) tarpeelliset ohjeet 4.1.3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseen ennen 

ensimmäistä käyttöönottoa niille koneille, joita ei koota valmistajan tiloissa 

käyttövalmiiksi. 
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5. MAANALAISEEN TYÖHÖN TARKOITETTUJA KONEITA KOSKEVAT 

TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

 

Maanalaiseen työhön tarkoitettujen koneiden on oltava kaikkien tämän luvun (ks. yleiset 

periaatteet, 4 kohta) olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia. 

 

5.1 Vakavuuden puutteesta aiheutuvat riskit 

 

Konekäyttöiset kattotuet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne säilyttävät 

liikkuessaan tarkoitetun suuntansa ja etteivät ne luista ennen tai samalla, kun ne 

kuormataan, tai sen jälkeen, kun kuorma on poistettu. Ne on varustettava kiinnityspisteillä 

yksittäisten hydraulisten tukien ylälevyjä varten. 

 

5.2 Liikkuminen 

 

Konekäyttöisten kattotukien on sallittava henkilöiden vapaa liikkuminen. 

 

5.3 Ohjauslaitteet 

 

Raiteita pitkin kulkevassa koneessa kiihdytykseen ja jarrutukseen käytettyjen 

ohjauslaitteiden on oltava käsikäyttöisiä. Sallintalaitteet voivat kuitenkin olla 

jalkakäyttöisiä. 

 

Konekäyttöisten kattotukien ohjauslaitteet on suunniteltava ja sijoitettava siten, että siirron 

aikana käyttäjät on suojattu paikallaan olevan tuen avulla. Ohjauslaitteet on suojattava 

vahingossa tapahtuvaa vapautumista vastaan. 
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5.4 Pysäytys 

 

Omalla käyttövoimalla liikkuvat, raiteilla kulkevat maanalaiseen työhön käytettävät koneet 

on varustettava sallintalaitteella, joka toimii koneen liikkumista ohjaavassa piirissä siten, 

että liike pysähtyy, jos kuljettaja ei enää ohjaa liikettä. 

 

5.5 Tulipalo 

 

Sellaisten koneiden osalta, joissa on helposti syttyviä osia, on 3.5.2 kohdan toisen 

luetelmakohdan soveltaminen pakollista. 

 

Maanalaiseen työhön tarkoitettujen koneiden jarrutusjärjestelmä on suunniteltava ja 

rakennettava siten, ettei se synnytä kipinöitä tai tulipaloa. 

 

Polttomoottoreilla varustetut maanalaiseen työhön tarkoitetut koneet saa varustaa vain 

sellaisilla moottoreilla, joissa käytetään polttoainetta, jolla on alhainen höyrystymispaine, 

ja joissa sähköstä aiheutuvat kipinät eivät ole mahdollisia. 

 

5.6 Pakokaasupäästöt 

 

Polttomoottoreiden pakokaasupäästöjä ei saa suunnata ylöspäin. 
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6. TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

KONEILLE, JOIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYY ERITYISIÄ VAAROJA HENKILÖIDEN 

NOSTAMISEN VUOKSI 

 

Koneiden, joiden käyttöön liittyy vaaroja henkilöiden nostamisen vuoksi, on oltava 

kaikkien tämän luvun (ks. yleiset periaatteet, 4 kohta) asiaa koskevien olennaisten 

turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisia.  

 

6.1 Yleistä 

 

6.1.1 Mekaaninen lujuus 

 

Kuorman kantava yksikkö ja siinä mahdollisesti olevat luukut on suunniteltava ja 

rakennettava siten, että vapaa tila ja lujuus ovat riittävät yksikön suurimmalle sallitulle 

henkilömäärälle sekä suurimmalle työkuormalle. 

 

Edellä 4.1.2.4 ja 4.1.2.5 kohdassa osille asetetut käyttökertoimet eivät ole riittäviä 

henkilöiden nostamiseen tarkoitetuille koneille, ja ne on yleensä kaksinkertaistettava. 

Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitettuihin koneisiin on 

asennettava kuorman kantavan yksikön kannatin- tai tukijärjestelmä, joka on suunniteltu ja 

rakennettu siten, että se takaa riittävän yleisen turvallisuustason ja estää kuorman kantavan 

yksikön putoamisen. 

 

Jos kuorman kantavan yksikön ripustamiseen käytetään köysiä tai ketjuja, vaaditaan 

yleensä vähintään kaksi erillistä köyttä tai ketjua. 
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6.1.2 Muulla kuin ihmisvoimalla toimivien koneiden kuormituksen valvonta 

 

Edellä olevan 4.2.2 kohdan vaatimuksia sovelletaan suurimmasta työkuormasta ja 

kaatumismomentista riippumatta, jollei valmistaja voi osoittaa, ettei ylikuormitus- tai 

kaatumisriskiä ole. 

 

6.2 Ohjauslaitteet 

 

Jos turvallisuusvaatimukset eivät muuta edellytä, kuorman kantava yksikkö on yleensä 

suunniteltava ja rakennettava siten, että yksikön sisällä olevat henkilöt voivat ohjata ylös- 

ja alaspäin suuntautuvaa liikettä sekä tarvittaessa yksikön muita liikkeitä. 

 

Näillä ohjauslaitteilla on kyettävä ohittamaan samaa liikettä ohjaavat muut laitteet, lukuun 

ottamatta hätäpysäytyslaitteita. 

 

Näiden liikkeiden hallintalaitteiden on oltava pakkotoimisia paitsi, jos yksikkö itsessään on 

täysin suljettu. 

 

6.3 Kuorman kantavan yksikön sisällä tai päällä oleville henkilöille aiheutuvat riskit 

 

6.3.1 Kuorman kantavan yksikön liikkumisen aiheuttamat riskit 

 

Henkilöiden nostamiseen tarkoitettu kone on suunniteltava, rakennettava tai varustettava 

siten, ettei kuorman kantavan yksikön liikkeen kiihdyttäminen tai jarruttaminen aiheuta 

riskiä henkilöille. 
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6.3.2 Kuorman kantavasta yksiköstä putoamisen riski 

 

Kuorman kantava yksikkö ei saa kallistua koneen ja yksikön liikkeen aikana niin paljoa, 

että yksikössä olijoille aiheutuisi putoamisriski. 

 

Kun kuorman kantava yksikkö on suunniteltu työskentelypaikaksi, on varmistettava sen 

vakavuus ja estettävä vaaralliset liikkeet. 

 

Jos edellä 1.5.15 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät ole riittäviä, kuorman kantava 

yksikkö on varustettava riittävällä määrällä asianmukaisia kiinnityspisteitä ottaen 

huomioon yksikön sallittu henkilömäärä. Kiinnityspisteiden on oltava riittävän lujia, jotta 

ne kestävät putoamissuojainten käytön. 

 

Lattiassa tai katossa mahdollisesti olevat luukut tai sivuovet on suunniteltava ja 

rakennettava siten, etteivät ne voi avautua vahingossa, ja niiden on avauduttava sellaiseen 

suuntaan, että putoamisriskiä ei ole, vaikka ne odottamatta avautuisivat. 

 

6.3.3 Kuorman kantavan yksikön päälle putoavien esineiden aiheuttama riski 

 

Jos kuorman kantavan yksikön päälle voi pudota esineitä aiheuttaen vaaran henkilöille, 

yksikkö on varustettava suojakatolla. 
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6.4 Kiinteiden tasojen välillä liikkuvat koneet 

 

6.4.1 Kuorman kantavan yksikön sisällä tai päällä oleviin henkilöihin kohdistuvat riskit 

 

Kuorman kantava yksikkö on suunniteltava ja rakennettava siten, että estetään riskit, jotka 

aiheutuvat yksikön sisällä tai päällä olevien henkilöiden ja/tai esineiden ja toisaalta 

kiinteiden tai liikkuvien osien välisestä kosketuksesta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi 

kuorman kantavan yksikön on itsessään oltava tarvittaessa täysin suljettu, ja sen ovet on 

varustettava lukituslaitteella, joka estää yksikön vaaralliset liikkeet silloin, kun ovet eivät 

ole kiinni. Ovien on pysyttävä kiinni silloin, kun yksikkö pysähtyy tasojen välillä, jos 

yksiköstä voi pudota. 

 

Kone on suunniteltava, rakennettava ja tarvittaessa varustettava sellaisin laittein, että 

estetään kuorman kantavan yksikön hallitsemattomat liikkeet ylös- tai alaspäin. Näillä 

laitteilla yksikkö on kyettävä pysäyttämään sen liikkuessa suurimmalla työkuormalla ja 

ennakoitavissa olevalla enimmäisnopeudella. 

 

Pysäytystoiminto ei saa aiheuttaa missään kuormausolosuhteissa yksikössä olijoille 

haitallista jarrutusta. 

 

6.4.2 Ohjaimet tasoilla 

 

Tasoilla olevat ohjaimet, lukuun ottamatta hätäohjaimia, eivät saa käynnistää kuorman 

kantavan yksikön liikettä, jos: 

 

– kuorman kantavassa yksikössä olevia ohjauslaitteita käytetään, 

 

– yksikkö ei ole tasolla. 
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6.4.3 Kulku kuorman kantavaan yksikköön 

 

Tasojen ja kuorman kantavan yksikön suojukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että 

varmistetaan turvallinen siirtyminen yksikköön ja yksiköstä pois ottaen huomioon ne 

tavarat ja henkilöt, joita on tarkoitus nostaa. 

 

6.5 Merkinnät 

 

Kuorman kantavassa yksikössä on oltava turvallisuuden varmistamiseen tarvittavat tiedot, 

joihin kuuluvat: 

 

– yksikön suurin sallittu henkilömäärä, 

 

– suurin työkuorma. 

 

 

________________________ 
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LIITE II 

 

VAKUUTUKSET 

 

1. SISÄLTÖ 

 

A. KONEIDEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

Tämä vakuutus ja sen käännökset on laadittava samoin edellytyksin kuin ohjeet (ks. liite I, 

1.7.4.1 kohdan a ja b alakohta) ja kirjoitettava koneella tai muussa tapauksessa käsin 

suuraakkosia käyttäen. 

 

Tämä vakuutus koskee yksinomaan konetta sellaisena kuin se saatettiin markkinoille, eikä 

se kata loppukäyttäjän siihen jälkeenpäin lisäämiä osia ja/tai tämän koneella suorittamia 

operaatioita. 

 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot: 

 

1. valmistajan toiminimi ja täydellinen osoite sekä tarvittaessa tämän valtuutettu 

edustaja; 

 

2. sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelmän. 

Henkilön on oltava sijoittautunut yhteisöön; 

 

3. koneen kuvaus ja tunniste, myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, sarjanumero ja 

kaupallinen nimi; 
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4. nimenomainen vakuutus siitä, että kone täyttää tämän direktiivin asiaankuuluvat 

säännökset, ja tarvittaessa vastaavanlainen vakuutus muiden yhteisön direktiivien 

ja/tai sellaisten asiaankuuluvien säännösten mukaisuudesta, joiden mukainen kone 

on. Näiden viitteiden tai viitetietojen on oltava samat kuin Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä näihin teksteihin julkaistut; 

 

5. tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero, joka on 

suorittanut liitteessä IX tarkoitetun EY-tyyppitarkastuksen, sekä EY-

tyyppitarkastustodistuksen numero; 

 

6. tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero, joka on 

hyväksynyt liitteessä X tarkoitetun täydellisen laadunvarmistusmenettelyn; 

 

7. tarvittaessa viittaus 7 artiklan 2 kohdassa mainittuihin yhdenmukaistettuihin 

standardeihin, joita on käytetty; 

 

8. tarvittaessa viittaus muihin käytettyihin teknisiin standardeihin ja erittelyihin; 

 

9. vakuutuksen aika ja paikka; 

 

10. sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on valtuutettu laatimaan tämä vakuutus 

valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta. 
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B. PUOLIVALMISTEIDEN LIITTÄMISVAKUUTUS 

 

Tämä vakuutus ja sen käännökset on laadittava samoin edellytyksin kuin ohjeet (ks. liite 1,  

1.7.4.1 kohdan a ja b alakohta) ja kirjoitettava koneella tai muussa tapauksessa käsin 

suuraakkosia käyttäen. 

 

Liittämisvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot: 

 

1. puolivalmisteen valmistajan toiminimi ja täydellinen osoite sekä tarvittaessa tämän 

valtuutettu edustaja; 

 

2. sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan asiaankuuluvat tekniset 

asiakirjat; tämän henkilön on oltava sijoittautunut yhteisöön; 

 

3. puolivalmisteen kuvaus ja tunniste, myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, 

sarjanumero ja kaupallinen nimi; 

 

4. vakuutus niistä tämän direktiivin keskeisistä vaatimuksista, joita sovelletaan ja jotka 

täyttyvät, ja siitä, että asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu liitteessä VII 

olevan B osan mukaisesti, sekä tarvittaessa vakuutus siitä, että puolivalmiste on 

muiden asianmukaisten yhteisön direktiivien mukainen. Näiden viitteiden tai 

viitetietojen on oltava samat kuin Euroopan unionin virallisessa lehdessä näihin 

teksteihin julkaistut; 
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5. sitoumus toimittaa tätä puolivalmistetta koskevia asiaankuuluvia tietoja kansallisten 

viranomaisten perustellusti niitä pyytäessä. Sitoumukseen on sisällyttävä siirtoa 

koskevat yksityiskohtaiset säännöt eikä se saa rajoittaa puolivalmisteen valmistajan 

teollis- ja tekijänoikeuksia; 

 

6. tarvittaessa lausunto siitä, että puolivalmistetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin 

lopullisen koneen, johon se on määrä liittää, on ilmoitettu olevan tämän direktiivin 

säännösten mukainen; 

 

7. vakuutuksen aika ja paikka; 

 

8. sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on valtuutettu tekemään tämä vakuutus 

valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta. 

 

2. SÄILYTYS 

 

Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on säilytettävä alkuperäinen EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään kymmenen vuoden ajan koneen viimeisestä 

valmistuspäivästä. 

 

Puolivalmisteen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on säilytettävä alkuperäinen 

liittämisvakuutus vähintään kymmenen vuoden ajan puolivalmisteen viimeisestä valmistuspäivästä. 

 

 

________________________ 
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LIITE III 

 

CE-MERKINTÄ 

 

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu kirjaimista "CE" seuraavalla tavalla kirjoitettuina: 

 

 
 

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn kirjoitustavan 

mittasuhteita. 

 

CE-merkinnän eri osien on oltava selvästi samankorkuisia, kuitenkin vähintään 5 mm. Tästä 

vähimmäiskoosta voidaan poiketa pienten koneiden osalta. 

 

CE-merkintä on kiinnitettävä tuotteen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimen 

välittömään läheisyyteen samaa tekniikkaa käyttäen. 

 

Jos on sovellettu 12 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 

täydellistä laadunvarmistusmenettelyä, CE-merkintään on liitettävä ilmoitetun laitoksen 

tunnistenumero. 

 

 

________________________ 

 

 



 
5786/2/05 REV 2  HKE/sk 1 
LIITE IV DG C I   FI 

LIITE IV 

KONELUOKAT, JOIHIN ON SOVELLETTAVA  

JOTAKIN 12 ARTIKLAN 3 JA 4 KOHDASSA  

TARKOITETTUA MENETTELYÄ 

 

 

1. Puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstämiseen tai 

lihan ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstämiseen 

käytettävät seuraavanlaiset (yksi- tai moniteräiset) pyörösahat: 

 

1.1 sahaamisen aikana paikallaan pysyvällä terällä tai paikallaan pysyvillä terillä varustetut 

sahat, joissa on kiinteä pöytä tai työkappaleen tuki ja joissa työkappale syötetään käsin tai 

joissa on irrotettava syöttölaite 

 

1.2 sahaamisen aikana paikallaan pysyvällä terällä tai paikallaan pysyvillä terillä varustetut 

sahat, joissa on käsikäyttöinen edestakaisin liikkuva sahauspöytä tai kelkka 

 

1.3 sahaamisen aikana paikallaan pysyvällä terällä tai paikallaan pysyvillä terillä varustetut 

sahat, joissa on rakenteellisena osana integroitu syöttölaite ja panostus ja/tai poisto 

tapahtuu käsin 

 

1.4 sahaamisen aikana siirtyvällä terällä tai siirtyvillä terillä varustetut sahat, joissa terät 

liikkuvat mekaanisesti ja panostus ja/tai poisto tapahtuu käsin 

 

2. Puuntyöstöön käytettävät käsisyöttöiset oikohöylät 
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3. Puuntyöstöön käytettävät yhdeltä puolelta työstävät tasohöylät, joissa on integroitu 

syöttölaite ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin 

 

4. Puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstämiseen tai 

lihan ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstämiseen 

käytettävät seuraavanlaiset vannesahat, joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin: 

 

4.1 sahaamisen aikana paikallaan pysyvällä terällä varustetut sahat, joissa on kiinteä tai 

edestakaisin liikkuva pöytä tai työkappaleen tuki 

 

4.2 sahat, joiden terä voidaan kiinnittää edestakaisin liikkuvaan kelkkaan 

 

5. Puun tai fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstöön käytettävät 

1–4 ja 7 kohdassa tarkoitetuista tyypeistä kootut yhdistelmäkoneet 

 

6. Puuntyöstöön käytettävät käsisyöttöiset monikaraiset tapituskoneet 

 

7. Puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien työstöön käytettävät 

pystyjyrsinkoneet 

 

8. Puuntyöstöön käytettävät moottorisahat 
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9. Kylmänä tapahtuvaan metallintyöstöön käytettävät puristimet sekä särmäyskoneet, joissa 

aines syötetään ja/tai poistetaan käsin ja joiden liikkuvien osien liike saattaa ylittää 6 mm 

ja nopeus saattaa ylittää 30 mm/s 

 

10. Muovin ruisku- tai painevalukoneet, joissa aines täytetään tai poistetaan käsin 

 

11. Kumin ruisku- tai painevalukoneet, joissa aines täytetään tai poistetaan käsin 

 

12. Seuraavantyyppiset maanalaiseen työhön tarkoitetut koneet: 

 

12.1 veturit ja jarruvaunut 

 

12.2 hydrauliset konekäyttöiset kattotuet 

 

13. Talousjätteen keräämiseen tarkoitetut käsinlastattavat autot, joissa on puristusmekanismi 

 

14. Nivelakselit mukaan lukien niiden suojukset 

 

15. Nivelakseleiden yleissuojukset  

 

16. Autonostimet 
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17. Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy 

putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta 

 

18. Räjähdyspanoksella toimivat kannettavat kiinnitys- ja muut iskevät koneet 

 

19. Henkilöiden havaitsemiseen suunnitellut turvalaitteet 

 

20. Konekäyttöiset toimintaankytketyt avattavat suojukset, joita käytetään 9, 10 ja 11 kohdassa 

tarkoitettujen koneiden turvalaitteina 

 

21. Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten 

 

22. Kaatumisen kestävät rakenteet (ROPS) 

 

23. Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS) 

 

 

________________________ 
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LIITE V 

 

VIITTEELLINEN LUETTELO 2 ARTIKLAN c ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA 

TURVAKOMPONENTEISTA 

 

1. Nivelakselin suojukset 

 

2. Henkilöiden havaitsemiseen suunnitellut turvalaitteet 

 

3. Konekäyttöiset toimintaankytketyt avattavat suojukset, joita käytetään liitteessä IV 

olevassa 9, 10 ja 11 kohdassa tarkoitettujen koneiden turvalaitteina 

 

4. Logiikkayksiköt koneiden turvatoimintojen varmistamiseen 

 

5. Koneen vaarallisten liikkeiden valvontaan tarkoitetut venttiilit, joissa on erityinen 

vikaantumisen havaitseva toiminto 

 

6. Poistojärjestelmät koneiden päästöjä varten 

 

7. Suojukset ja turvalaitteet, jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä työprosessien 

liikkuvista osista aiheutuvalta vaaralta  

 

8. Nostolaitteiden kuormituksen ja liikkeenhallinnan valvontalaitteet 
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9. Välineet, joiden tarkoituksena on henkilöiden pitäminen kiinni istuimillaan 

 

10. Hätäpysäytyslaitteet 

 

11. Purkausjärjestelmät mahdollisten vaarallisten sähköstaattisten varausten syntymisen 

estämiseksi 

 

12. Liitteessä I olevissa 1.5.7, 3.4.7 ja 4.1.2.6 kohdassa tarkoitetut tehonrajoittimet ja 

varolaitteet 

 

13. Melupäästöjen ja tärinän vähentämiseksi tarkoitetut järjestelmät ja laitteet 

 

14. Kaatumisen kestävät rakenteet (ROPS) 

 

15. Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS) 

 

16. Kaksin käsin käytettävät hallintalaitteet 

 

17. Seuraavaan luetteloon sisältyvät komponentit niitä koneita varten, jotka on suunniteltu 

henkilöiden nostamiseen ja/tai laskemiseen eri tasojen välillä: 

 

a) pysähdystasojen ovien lukituslaitteet 

 

b) laitteet, jotka estävät kuorman kantavan yksikön putoamisen tai hallitsemattomat 

liikkeet ylöspäin 
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c) ylinopeuden rajoituslaitteet 

 

d) energiaa varastoivat vaimentimet: 

 

– joko epälineaariset 

 

– tai vaimennetulla palautusliikkeellä 

 

e) energiaa kuluttavat vaimentimet 

 

f) nostosylintereihin hydraulipiireissä kiinnitetyt turvalaitteet, kun niitä käytetään 

putoamista estävinä laitteina 

 

g) turvakatkaisimien tyyppiset sähköiset turvalaitteet, joissa on elektronisia 

komponentteja. 

 

 

________________________ 
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LIITE VI 

 

PUOLIVALMISTEEN KOKOONPANO-OHJEET 

 

Puolivalmisteen kokoonpano-ohjeissa on oltava kuvaus edellytyksistä, jotka on täytettävä, jotta 

tuote voidaan liittää asianmukaisesti lopulliseen tuotteeseen niin, että turvallisuutta ja terveyttä ei 

vaaranneta. 

 

Näiden ohjeiden on oltava yhteisön virallisella kielellä, jonka sen koneen, johon puolivalmiste 

yhdistetään, valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja hyväksyy. 

 

 

________________________ 
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LIITE VII 

 

A. KONEIDEN TEKNINEN TIEDOSTO 

 

Tässä osassa kuvataan teknisen tiedoston laatimisessa käytettävä menettelytapa. Teknisen tiedoston 

on osoitettava, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Sen on, siinä määrin kuin on tarpeen 

tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä koneen rakenne, valmistus ja toiminta. Tekninen 

tiedosto on laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä, lukuun ottamatta koneen 

käyttöohjetta, jonka osalta sovelletaan liitteessä I olevassa 1.7.4.1 kohdassa esitettyjä 

erityissäännöksiä. 

 

1. Teknisessä tiedostossa on seuraavat osat: 

 

a) rakennetiedosto, jossa ovat: 

 

– koneen yleiskuvaus, 

 

– koneen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä 

asianmukaiset kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi, 

 

– täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, 

todistuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko kone 

olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, 
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– riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu menettely, 

mukaan lukien: 

 

– luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat 

konetta, 

 

– niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen 

vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta 

koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä, 

 

– käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä 

olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat, 

 

– tekniset selosteet, joista ilmenevät niiden testien tulokset, jotka on suorittanut 

joko valmistaja tai valmistajan taikka tämän valtuutetun edustajan valitsema 

laitos, 

 

– jäljennös koneen ohjeista, 

 

– puolivalmisteen osalta tarpeen mukaan liittämisvakuutus ja puolivalmisteen 

asianmukaiset kokoonpano-ohjeet, 

 

– tarpeen mukaan jäljennökset koneen tai muiden siihen liitettyjen tuotteiden 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, 

 

– jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, 
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b) sarjatuotteiden osalta ne sisäiset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön sen 

varmistamiseksi, että kone pysyy tämän direktiivin säännösten mukaisena. 

 

Valmistajan on suoritettava komponenteille, tarvikkeille tai valmiille koneille tarpeelliset 

tutkimukset ja testit määrittääkseen, soveltuuko kone suunnittelunsa tai rakenteensa 

puolesta turvallisesti asennettavaksi ja käyttöön otettavaksi. Asiaankuuluvat selosteet ja 

tulokset on sisällytettävä tekniseen tiedostoon. 

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun teknisen tiedoston on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten käytettävissä vähintään kymmenen vuoden ajan koneen tai sarjatuotannossa 

viimeisen tuotetun erän valmistusajankohdasta. 

 

Teknistä tiedostoa ei tarvitse säilyttää yhteisön alueella, eikä sen tarvitse olla jatkuvasti 

käytettävissä aineistomuodossa. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa nimetyn 

henkilön on kuitenkin voitava koota tekninen tiedosto ja antaa se käyttöön määräajassa, 

joka on suhteessa sen monimutkaisuuteen. 

 

Teknisen tiedoston ei tarvitse sisältää sellaisten osakokoonpanojen yksityiskohtaisia 

suunnitelmia tai muita erityistietoja, joita koneen valmistukseen on käytetty, elleivät ne ole 

erityisesti tarpeen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuuden 

toteamiseksi. 

 

3. Jos teknistä tiedostoa ei kyetä esittämään toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

pyydettyä sitä asianmukaisin perustein, tätä voidaan pitää riittävänä perusteena epäillä 

kyseisen koneen vaatimustenmukaisuutta olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia 

koskevilta osin. 
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B. PUOLIVALMISTETTA KOSKEVAT ASIAANKUULUVAT TEKNISET ASIAKIRJAT 

 

Tässä osassa kuvataan asiaankuuluvien teknisten asiakirjojen kokoamisessa käytettävä 

menettelytapa. Asiakirjoilla on osoitettava, mitä tämän direktiivin vaatimuksia sovelletaan ja mitkä 

niistä täyttyvät. Niiden on käsitettävä puolivalmisteen rakenne, valmistus ja toiminta siinä määrin 

kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, onko se sovellettavien olennaisten terveys- ja 

turvallisuusvaatimusten mukainen. Asiakirjat on laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön 

virallisella kielellä. 

 

Asiakirjoihin kuuluvat seuraavat: 

 

a) rakennetiedosto, jossa on 

 

– puolivalmisteen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset, 

 

– täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, 

todistuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko puolivalmiste 

olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, 

 

– asiakirjat riskin arvioinnista, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan lukien: 

 

– luettelo sovellettavista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka 

täyttyvät, 
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– kuvaus yksilöityjen vaarojen poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi 

toteutetuista suojaustoimenpiteistä ja tarvittaessa maininta jäännösriskeistä, 

 

– käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät, siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset 

terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat, 

 

– tekniset selosteet, joista käy ilmi valmistajan taikka valmistajan tai tämän valtuutetun 

edustajan valitseman laitoksen suorittamien kokeiden tulokset, 

 

– jäljennös puolivalmisteen kokoonpano-ohjeista, 

 

b) sarjatuotteiden osalta ne sisäiset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön sen 

varmistamiseksi, että puolivalmiste pysyy sovellettavien olennaisten terveys- ja 

turvallisuusvaatimusten mukaisena. 

 

Valmistajan on suoritettava komponenteille, tarvikkeille tai puolivalmisteille tarpeelliset 

tutkimukset ja testit määrittääkseen, soveltuuko kone suunnittelunsa tai rakenteensa puolesta 

turvallisesti asennettavaksi ja käytettäväksi. Asiaankuuluvat selosteet ja tulokset on sisällytettävä 

teknisiin asiakirjoihin. 
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Asiaankuuluvien teknisten asiakirjojen on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 

käytettävissä vähintään kymmenen vuoden ajan puolivalmisteen tai, sarjatuotannon osalta, 

viimeisen tuotetun erän valmistusajankohdasta, ja ne on pyynnöstä esitettävä kyseisille 

viranomaisille. Niitä ei tarvitse säilyttää yhteisön alueella, eikä niiden tarvitse olla jatkuvasti 

käytettävissä aineistomuodossa. Liittämisvakuutuksessa nimetyn henkilön on voitava koota 

asiakirjat ja esittää ne asiaankuuluvalle viranomaiselle. 

 

Jos asiaankuuluvia teknisiä asiakirjoja ei kyetä esittämään toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten pyydettyä niitä asianmukaisin perustein, tätä voidaan pitää riittävänä perusteena 

epäillä kyseisen puolivalmisteen vaatimustenmukaisuutta sovellettuja ja todistuksin osoitettuja 

olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevilta osin. 

 

 

________________________ 

 

 



 
5786/2/05 REV 2  HKE/sk 1 
LIITE VIII DG C I   FI 

LIITE VIII 

 

KONEEN VALMISTUKSEN SISÄISEEN TARKSTUKSEEN PERUSTUVA 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI 

 

 

1. Tässä liitteessä kuvaillaan menettely, jolla valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja, joka 

täyttää 2 ja 3 kohdassa esitetyt velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseinen kone 

täyttää kyseisiin koneisiin sovellettavat direktiivin vaatimukset. 

 

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on laadittava liitteessä VII olevan A osan 

mukainen tekninen tiedosto kustakin kyseistä sarjaa edustavasta tyypistä. 

 

3. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

valmistusmenetelmällä taataan valmistettujen koneiden olevan liitteessä VII olevan A osan 

teknisen tiedoston ja tämän direktiivin säännösten mukaisia. 

 

 

________________________ 
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LIITE IX 

 

EY-TYYPPITARKASTUS 

 

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos varmistaa ja vakuuttaa, että liitteessä IV 

tarkoitetun koneen edustava malli (jäljempänä 'tyyppi') täyttää tämän direktiivin vaatimukset. 

 

1. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on laadittava liitteessä VII olevassa A osassa 

tarkoitettu tekninen tiedosto kustakin tyypistä.  

 

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on toimitettava kunkin tyypin EY-

tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. 

 

Hakemuksessa on oltava: 

 

– valmistajan ja tarpeen mukaan tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite, 

 

– kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole toimitettu toiselle ilmoitetulle 

laitokselle, 

 

– tekninen tiedosto. 

 

Lisäksi hakijan on toimitettava ilmoitetun laitoksen käyttöön näyte tyypistä. Ilmoitettu 

laitos voi pyytää lisää näytteitä, jos testausohjelma edellyttää sitä. 
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3. Ilmoitetun laitoksen on: 

 

3.1 tutkittava tekninen tiedosto, tarkastettava, että tyyppi on valmistettu sen mukaisesti sekä 

eriteltävä ne osat, jotka on suunniteltu 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen standardien 

asiaankuuluvien määräysten mukaisesti, samoin kuin osat, joiden suunnittelu ei perustu 

kyseisten standardien asiaankuuluviin määräyksiin; 

 

3.2 suoritettava tai suoritutettava asianmukaiset tarkastukset, mittaukset ja testit sen 

tarkastamiseksi, täyttävätkö tehdyt ratkaisut tämän direktiivin olennaiset terveys- ja 

turvallisuusvaatimukset silloin, kun 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja standardeja ei ole 

sovellettu; 

 

3.3 kun on käytetty 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja, 

suoritettava tai suoritutettava asianmukaiset tarkastukset, mittaukset ja testit sen 

tarkastamiseksi, että standardeja on sovellettu tosiasiallisesti; 

 

3.4 sovittava hakijan kanssa paikasta, jossa tarkastus sen varmistamiseksi, että tyyppi on 

valmistettu tarkastetun teknisen tiedoston mukaisesti, sekä tarvittavat tarkastukset, 

mittaukset ja testit suoritetaan. 

 

4. Jos tyyppi on tämän direktiivin säännösten mukainen, ilmoitettu laitos antaa hakijalle 

EY-tyyppitarkastustodistuksen. Todistukseen on sisällyttävä valmistajan ja tämän 

valtuutetun edustajan nimi ja osoite, hyväksytyn tyypin tarpeelliset tunnistetiedot, 

tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja todistuksen antamista koskevat edellytykset. 
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Valmistajan ja ilmoitetun laitoksen on säilytettävä kyseisen todistuksen jäljennös, tekninen 

tiedosto ja kaikki asiaankuuluvat asiakirjat 15 vuoden ajan todistuksen antamisesta. 

 

5. Jos tyyppi ei ole tämän direktiivin säännösten mukainen, ilmoitetun laitoksen on 

kieltäydyttävä antamasta hakijalle EY-tyyppitarkastustodistusta ja esitettävä 

kieltäytymiselleen yksityiskohtaiset perustelut. Sen on ilmoitettava asiasta hakijalle, muille 

ilmoitetuille laitoksille ja jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut kyseisen laitoksen. Hakijalla 

on oltava muutoksenhakumahdollisuus. 

 

6. Hakijan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan 

EY-tyyppitarkastustodistukseen liittyvää teknistä tiedostoa, kaikista hyväksyttyyn tyyppiin 

tehdyistä muutoksista. Ilmoitetun laitoksen on tarkasteltava näitä muutoksia ja tällöin joko 

vahvistettava, että annettu EY-tyyppitarkastustodistus on edelleen voimassa, tai annettava 

uusi EY-tyyppitarkastustodistus, jos muutokset voivat vaikuttaa siihen, onko tyyppi 

olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten tai tarkoitettujen käyttöedellytysten 

mukainen. 

 

7. Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen 

EY-tyyppitarkastustodistuksesta. Komissio ja jäsenvaltiot voivat perustellusta pyynnöstä 

saada jäljennöksen teknisestä tiedostosta ja ilmoitetun laitoksen tekemien testien tuloksista. 

 

8. EY-tyyppitarkastusmenettelyihin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto laaditaan jollakin siinä 

jäsenvaltiossa käytettävällä yhteisön virallisella kielellä, johon ilmoitettu laitos on 

sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä yhteisön virallisella kielellä. 
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9. EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolo 

 

9.1 Ilmoitetulla laitoksella on jatkuva vastuu varmistaa, että EY-tyyppitarkastustodistus pysyy 

voimassa. Sen on ilmoitettava valmistajalle merkittävistä muutoksista, joilla on vaikutusta 

todistuksen voimassaoloon. Ilmoitetun laitoksen on peruutettava todistukset, jotka eivät 

enää ole voimassa.  

 

9.2 Kyseisen koneen valmistajalla on jatkuva vastuu varmistaa, että kyseinen kone on 

tekniikan nykytason mukainen. 

 

9.3 Valmistajan on pyydettävä ilmoitetulta laitokselta EY-tyyppitarkastustodistuksen 

voimassaolon tarkistamista viiden vuoden välein. 

 

Jos ilmoitettu laitos katsoo, että todistus voidaan pitää voimassa tekniikan tason huomioon 

ottaen, se uusii todistuksen voimassaolon edelleen viideksi vuodeksi. 

 

Valmistajan ja ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös tästä todistuksesta, teknisestä 

tiedostosta ja kaikista asiaankuuluvista asiakirjoista 15 vuoden ajan todistuksen 

antamisesta. 

 

9.4 Jos EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloa ei uusita, valmistajan on lopetettava 

kyseisen koneen markkinoille saattaminen. 

 

 

________________________ 
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LIITE X 

 

TÄYDELLINEN LAADUNVARMISTUS 

 

Tässä liitteessä kuvataan liitteessä IV tarkoitetun koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi 

täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää käyttäen, sekä menettely, jolla ilmoitettu laitos arvioi ja 

hyväksyy laatujärjestelmän ja valvoo sen soveltamista. 

 

1. Valmistajan on sovellettava suunnittelussa, valmistuksessa, lopputarkastuksessa sekä 

testauksessa 2 kohdassa määriteltyä hyväksyttyä laatujärjestelmää, ja valmistajaa valvotaan 

3 kohdan mukaisesti. 

 

2. Laatujärjestelmä 

 

2.1 Valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja esittää laatujärjestelmänsä arvioimista koskevan 

hakemuksen valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. 

 

Hakemukseen on sisällyttävä: 

 

– valmistajan ja tarpeen mukaan tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite, 

 

– koneiden suunnittelu-, valmistus-, tarkastus-, testaus- ja varastointipaikat, 

 

– liitteessä VII olevassa A osassa esitetty tekninen tiedosto kunkin sellaisen liitteessä 

IV mainitun koneluokan yhdestä mallista, jota hän aikoo valmistaa, 
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– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat, 

 

– kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole toimitettu toiselle ilmoitetulle 

laitokselle. 

 

2.2 Laatujärjestelmän on varmistettava, että koneet ovat tämän direktiivin säännösten 

mukaisia. Kaikki valmistajan hyväksymät osatekijät, vaatimukset ja säännökset on 

dokumentoitava järjestelmällisesti ja täsmällisesti toimenpiteiden, menettelyjen ja 

kirjallisten ohjeiden muodossa. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on 

voitava tulkita yhdenmukaisesti erilaisia menettelytapoja ja laatutoimenpiteitä, kuten 

laatuohjelmia, -suunnitelmia, -käsikirjoja ja -merkintöjä. 

 

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus 

 

– laatutavoitteista, organisaation rakenteesta sekä johdon vastuualueista ja 

toimivallasta koneiden suunnittelun ja laadun osalta, 

 

– teknisistä rakenne-eritelmistä, mukaan lukien sovellettavista standardeista, ja jos 

7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, käytettävistä 

keinoista, joilla varmistetaan tämän direktiivin olennaisten turvallisuus- ja 

terveysvaatimusten noudattaminen, 

 

– rakennevalvonnan ja -tarkastuksen tekniikoista, prosesseista ja järjestelmällisistä 

toimista, joita käytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien koneiden 

suunnittelussa, 
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– vastaavista valmistuksen, laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen tekniikoista, 

prosesseista ja järjestelmällisistä toimista, joita aiotaan käyttää, 

 

– tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen 

jälkeen ja niiden suoritustiheydestä, 

 

– laatumerkinnöistä, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista ja 

asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä asiakirjoista, 

 

– keinoista, joilla valvotaan koneilta vaaditun rakenteen ja laadun saavuttamista sekä 

laatujärjestelmän tosiasiallista toimintaa. 

 

2.3 Ilmoitettu laitos arvioi laatujärjestelmän määrittääkseen, täyttääkö se 2.2 kohdassa 

tarkoitetut vaatimukset. 

 

Laatujärjestelmän niiden osien, joissa noudatetaan sovellettavaa yhdenmukaistettua 

standardia, oletetaan olevan 2.2 kohdassa tarkoitettujen vastaavien vaatimusten mukaisia. 

 

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta koneiden 

teknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn sisältyy tarkastuskäynti valmistajan tiloissa. 

 

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle tai tämän valtuutetulle edustajalle. Ilmoituksessa 

on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. Hakijalla on 

oltava muutoksenhakumahdollisuus. 
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2.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, 

johtuvat velvollisuudet ja pitämään laatujärjestelmä asianmukaisena ja tehokkaana. 

 

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän 

hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista. 

 

Ilmoitettu laitos arvioi ehdotetut muutokset ja päättää, vastaako muutettu laatujärjestelmä 

edelleen 2.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi. 

 

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa 

tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. 

 

3. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta 

 

3.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä 

laatujärjestelmästä johtuvat velvollisuudet asianmukaisesti. 

 

3.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, 

valmistus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki 

tarvittavat tiedot, erityisesti 

 

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat, 
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– laatumerkinnät, joita edellytetään suunnittelua koskevassa laatujärjestelmän osassa, 

esimerkiksi analyysien, laskelmien ja testien tulokset, 

 

– laatupöytäkirjat, joita edellytetään valmistusta koskevassa laatujärjestelmän osassa, 

esimerkiksi tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot ja asianomaisen 

henkilöstön pätevyyteen liittyvät asiakirjat. 

 

3.3 Ilmoitettu laitos tekee määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja 

noudattaa laatujärjestelmää; se toimittaa tarkastuskertomuksen valmistajalle. Määräajoin 

suoritettavien tarkastusten aikaväli on sellainen, että täydellinen uudelleenarviointi 

suoritetaan kolmen vuoden välein. 

 

3.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan luona. Näiden 

ylimääräisten käyntien tarve ja suoritustiheys määritetään ilmoitetun laitoksen 

noudattaman tarkastuskäyntejä koskevan järjestelmän perusteella. Tarkastuskäyntejä 

koskevassa järjestelmässä otetaan huomioon erityisesti seuraavat tekijät: 

 

– edellisten tarkastuskäyntien tulokset, 

 

– korjaavien toimenpiteiden seurannan tarve, 

 

– tarvittaessa järjestelmän hyväksymisen yhteydessä vahvistetut erityisvaatimukset, 

 

– huomattavat muutokset valmistusprosessin, -toimenpiteiden tai -tekniikoiden 

järjestelyissä. 
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Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, 

että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 

valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testaus on suoritettu. 

 

4. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan 

viimeisen valmistuspäivän jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla 

 

– edellä 2.1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, 

 

– edellä 2.4 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa sekä 3.3 ja 3.4 kohdassa 

tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset. 

 

 

________________________ 
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LIITE XI 

 

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOITA JÄSENVALTIOIDEN ON  

NOUDATETTAVA LAITOKSIA ILMOITETTAESSA 

 

 

1. Tarkastukseen liittyviä testejä suorittava laitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla 

tarkastamiensa koneiden suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia tai asentajia eivätkä 

näiden valtuutettuja edustajia. He eivät saa suoranaisesti eivätkä valtuutettuina edustajina 

osallistua koneiden suunnitteluun, rakentamiseen, markkinoille saattamiseen tai 

kunnossapitoon. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa valmistajan ja 

laitoksen välillä. 

 

2. Laitoksen ja sen henkilökunnan on tehtävä tarkastukseen liittyvät testit mahdollisimman 

suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava 

riippumattomia kaikesta sellaisesta painostuksesta ja houkuttelusta, erityisesti 

taloudellisesta, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, 

erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille tarkastuksen tuloksella on 

merkitystä. 

 

3. Laitoksen käytettävissä on oltava jokaisen sellaisen koneluokan osalta, jonka suhteen se 

ilmoitetaan, henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus ja riittävä alan kokemus, jotta se 

voi suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Sillä on oltava käytettävissä tarvittavat 

välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa ne hallinnolliset ja tekniset tehtävät, jotka 

liittyvät vaatimustenmukaisuuden tarkastusten tekemiseen; sillä on myös oltava 

mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin vaadittavia laitteita. 

 

4. Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava: 

 

– hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, 
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– riittävät tiedot tehtäviä testejä koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten 

testien suorittamisesta, 

 

– kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todennetaan tarkastusten 

suorittaminen. 

 

5. Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa olla 

riippuvainen suoritettujen testien määrästä eikä niiden tuloksista. 

 

6. Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa testeistä. 

 

7. Laitoksen henkilöstöllä on oltava salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, 

jotka se saa tehtäviään suorittaessaan tämän direktiivin mukaisesti tai direktiivin täytäntöön 

panemiseksi annettujen kansallisten säännösten nojalla (poikkeuksena tiedot sen valtion 

toimivaltaisille hallintoviranomaisille, jossa laitos toimii). 

 

8. Ilmoitettujen laitosten on osallistuttava yhteensovittamistoimiin. Niiden on myös 

osallistuttava suoraan eurooppalaisiin standardointielimiin tai olla niissä edustettuina 

taikka varmistettava tuntevansa asiaankuuluvia standardeja koskevan tilanteen. 

 

9. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kaikki tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että ilmoitetun laitoksen lopettaessa toimintansa sen asiakkaita koskevat 

asiakirjat lähetetään toiselle laitokselle tai ne ovat sen jäsenvaltion käytettävissä, joka on 

ilmoittanut sen. 

 

 

________________________ 
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LIITE XII 

 

VASTAAVUUSTAULUKKO1 

Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

1 artiklan 1 kohta 1 artiklan 1 kohta 

1 artiklan 2 kohdan a alakohta 2 artiklan a ja b alakohta 

1 artiklan 2 kohdan b alakohta 2 artiklan c alakohta 

1 artiklan 3 kohta 1 artiklan 2 kohta 

1 artiklan 4 kohta 3 artikla 

1 artiklan 5 kohta - 

2 artiklan 1 kohta 4 artiklan 1 kohta 

2 artiklan 2 kohta 15 artikla 

2 artiklan 3 kohta 6 artiklan 3 kohta 

3 artikla 5 artiklan 1 kohdan a alakohta 

4 artiklan 1 kohta 6 artiklan 1 kohta 

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 6 artiklan 2 kohta 

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta - 

4 artiklan 3 kohta - 

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 7 artiklan 1 kohta 

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta - 

                                                 
1  Tässä taulukossa esitetään niiden direktiivin 98/37/EY ja tämän direktiivin osien välinen 

suhde, jotka koskevat samaa aihetta. Rinnastettujen osien sisältö ei kuitenkaan ole välttämättä 
sama. 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 7 artiklan 2 ja 3 kohta 

5 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta - 

5 artiklan 3 kohta 7 artiklan 4 kohta 

6 artiklan 1 kohta 10 artikla 

6 artiklan 2 kohta 22 artikla 

7 artiklan 1 kohta 11 artiklan 1 ja 2 kohta 

7 artiklan 2 kohta 11 artiklan 3 ja 4 kohta 

7 artiklan 3 kohta 11 artiklan 4 kohta 

7 artiklan 4 kohta 11 artiklan 5 kohta 

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 5 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 12 artiklan 1 
kohta 

8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta 5 artiklan 1 kohdan f alakohta 

8 artiklan 2 kohdan a alakohta 12 artiklan 2 kohta 

8 artiklan 2 kohdan b alakohta 12 artiklan 4 kohta 

8 artiklan 2 kohdan c alakohta 12 artiklan 3 kohta 

8 artiklan 3 kohta - 

8 artiklan 4 kohta - 

8 artiklan 5 kohta - 

8 artiklan 6 kohta 5 artiklan 4 kohta 

8 artiklan 7 kohta - 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

8 artiklan 8 kohta - 

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 14 artiklan 1 kohta 

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta 14 artiklan 4 kohta 

9 artiklan 2 kohta 14 artiklan 3 ja 5 kohta 

9 artiklan 3 kohta 14 artiklan 8 kohta 

10 artiklan 1–3 kohdat 16 artiklan 1–3 kohdat 

10 artiklan 4 kohta 17 artikla 

11 artikla 20 artikla 

12 artikla 21 artikla 

13 artiklan 1 kohta 26 artiklan 2 kohta 

13 artiklan 2 kohta - 

14 artikla - 

15 artikla 28 artikla 

16 artikla 29 artikla 

Liite I - Johdantohuomautuksia, kohta 1 Liite I - Yleiset periaatteet, kohta 2 

Liite I - Johdantohuomautuksia, kohta 2 Liite I - Yleiset periaatteet, kohta 3 

Liite I - Johdantohuomautuksia, kohta 3 Liite I - Yleiset periaatteet, kohta 4 

Liite I, 1.1 kohta Liite I, 1.1 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 1.1.1 kohta Liite I, 1.1.1 kohta 

Liite I, 1.1.2 kohta Liite I, 1.1.2 kohta 

Liite I, 1.1.2 kohdan d alakohta Liite I, 1.1.6 kohta 

Liite I, 1.1.3 kohta Liite I, 1.1.3 kohta 

Liite I, 1.1.4 kohta Liite I, 1.1.4 kohta 

Liite I, 1.1.5 kohta Liite I, 1.1.5 kohta 

Liite I, 1.2 kohta Liite I, 1.2 kohta 

Liite I, 1.2.1 kohta Liite I, 1.2.1 kohta 

Liite I, 1.2.2 kohta Liite I, 1.2.2 kohta 

Liite I, 1.2.3 kohta Liite I, 1.2.3 kohta 

Liite I, 1.2.4 kohta Liite I, 1.2.4 kohta 

Liite I, 1.2.4 kohdan 1–3 alakohdat Liite I, 1.2.4.1 kohta 

Liite I, 1.2.4 kohdan 4–6 alakohdat Liite I, 1.2.4.3 kohta 

Liite I, 1.2.4 kohdan 7 alakohta Liite I, 1.2.4.4 kohta 

Liite I, 1.2.5 kohta Liite I, 1.2.5 kohta 

Liite I, 1.2.6 kohta Liite I, 1.2.6 kohta 

Liite I, 1.2.7 kohta Liite I, 1.2.1 kohta 

Liite I, 1.2.8 kohta Liite I, 1.1.6 kohta 

Liite I, 1.3 kohta Liite I, 1.3 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 1.3.1 kohta Liite I, 1.3.1 kohta 

Liite I, 1.3.2 kohta Liite I, 1.3.2 kohta 

Liite I, 1.3.3 kohta Liite I, 1.3.3 kohta 

Liite I, 1.3.4 kohta Liite I, 1.3.4 kohta 

Liite I, 1.3.5 kohta Liite I, 1.3.5 kohta 

Liite I, 1.3.6 kohta Liite I, 1.3.6 kohta 

Liite I, 1.3.7 kohta Liite I, 1.3.7 kohta 

Liite I, 1.3.8 kohta Liite I, 1.3.8 kohta 

Liite I, 1.3.8 kohdan A alakohta Liite I, 1.3.8.1 kohta 

Liite I, 1.3.8 kohdan B alakohta Liite I, 1.3.8.2 kohta 

Liite I, 1.4 kohta Liite I, 1.4 kohta 

Liite I, 1.4.1 kohta Liite I, 1.4.1 kohta 

Liite I, 1.4.2 kohta Liite I, 1.4.2 kohta 

Liite I, 1.4.2.1 kohta Liite I, 1.4.2.1 kohta 

Liite I, 1.4.2.2 kohta Liite I, 1.4.2.2 kohta 

Liite I, 1.4.2.3 kohta Liite I, 1.4.2.3 kohta 

Liite I, 1.4.3 kohta Liite I, 1.4.3 kohta 

Liite I, 1.5 kohta Liite I, 1.5 kohta 

Liite I, 1.5.1 kohta Liite I, 1.5.1 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 1.5.2 kohta Liite I, 1.5.2 kohta 

Liite I, 1.5.3 kohta Liite I, 1.5.3 kohta 

Liite I, 1.5.4 kohta Liite I, 1.5.4 kohta 

Liite I, 1.5.5 kohta Liite I, 1.5.5 kohta 

Liite I, 1.5.6 kohta Liite I, 1.5.6 kohta 

Liite I, 1.5.7 kohta Liite I, 1.5.7 kohta 

Liite I, 1.5.8 kohta Liite I, 1.5.8 kohta 

Liite I, 1.5.9 kohta Liite I, 1.5.9 kohta 

Liite I, 1.5.10 kohta Liite I, 1.5.10 kohta 

Liite I, 1.5.11 kohta Liite I, 1.5.11 kohta 

Liite I, 1.5.12 kohta Liite I, 1.5.12 kohta 

Liite I, 1.5.13 kohta Liite I, 1.5.13 kohta 

Liite I, 1.5.14 kohta Liite I, 1.5.14 kohta 

Liite I, 1.5.15 kohta Liite I, 1.5.15 kohta 

Liite I, 1.6 kohta Liite I, 1.6 kohta 

Liite I, 1.6.1 kohta Liite I, 1.6.1 kohta 

Liite I, 1.6.2 kohta Liite I, 1.6.2 kohta 

Liite I, 1.6.3 kohta Liite I, 1.6.3 kohta 

Liite I, 1.6.4 kohta Liite I, 1.6.4 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 1.6.5 kohta Liite I, 1.6.5 kohta 

Liite I, 1.7 kohta Liite I, 1.7 kohta 

Liite I, 1.7.0 kohta Liite I, 1.7.1.1 kohta 

Liite I, 1.7.1 kohta Liite I, 1.7.1.2 kohta 

Liite I, 1.7.2 kohta Liite I, 1.7.2 kohta 

Liite I, 1.7.3 kohta Liite I, 1.7.3 kohta 

Liite I, 1.7.4 kohta Liite I, 1.7.4 kohta 

Liite I, 1.7.4 kohdan b ja h alakohdat Liite I, 1.7.4.1 kohta 

Liite I, 1.7.4 kohdan a, c ja e–g alakohdat Liite I, 1.7.4.2 kohta 

Liite I, 1.7.4 kohdan d alakohta Liite I, 1.7.4.3 kohta 

Liite I, 2 osa Liite I, 2 osa 

Liite I, 2.1 kohta Liite I, 2.1 kohta 

Liite I, 2.1 kohdan 1 alakohta Liite I, 2.1.1 kohta 

Liite I, 2.1 kohdan 2 alakohta Liite I, 2.1.2 kohta 

Liite I, 2.2 kohta Liite I, 2.2 kohta 

Liite I, 2.2 kohdan 1 alakohta Liite I, 2.2.1 kohta 

Liite I, 2.2 kohdan 2 alakohta Liite I, 2.2.1.1 kohta 

Liite I, 2.3 kohta Liite I, 2.3 kohta 

Liite I, 3 osa Liite I, 3 osa 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 3.1 kohta Liite I, 3.1 kohta 

Liite I, 3.1.1 kohta Liite I, 3.1.1 kohta 

Liite I, 3.1.2 kohta Liite I, 1.1.4 kohta 

Liite I, 3.1.3 kohta Liite I, 1.1.5 kohta 

Liite I, 3.2 kohta Liite I, 3.2 kohta 

Liite I, 3.2.1 kohta Liite I, 1.1.7 ja 3.2.1 kohdat 

Liite I, 3.2.2 kohta Liite I, 1.1.8 ja 3.2.2 kohdat 

Liite I, 3.2.3 kohta Liite I, 3.2.3 kohta 

Liite I, 3.3 kohta Liite I, 3.3 kohta 

Liite I, 3.3.1 kohta Liite I, 3.3.1 kohta 

Liite I, 3.3.2 kohta Liite I, 3.3.2 kohta 

Liite I, 3.3.3 kohta Liite I, 3.3.3 kohta 

Liite I, 3.3.4 kohta Liite I, 3.3.4 kohta 

Liite I, 3.3.5 kohta Liite I, 3.3.5 kohta 

Liite I, 3.4 kohta Liite I, 3.4 kohta 

Liite I, 3.4.1 kohdan 1 alakohta Liite I, 1.3.9 kohta 

Liite I, 3.4.1 kohdan 2 alakohta Liite I, 3.4.1 kohta 

Liite I, 3.4.2 kohta Liite I, 1.3.2 kohta 

Liite I, 3.4.3 kohta Liite I, 3.4.3 kohta 



 
5786/2/05 REV 2  HKE/sk 9 
LIITE XII DG C I   FI 

Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 3.4.4 kohta Liite I, 3.4.4 kohta 

Liite I, 3.4.5 kohta Liite I, 3.4.5 kohta 

Liite I, 3.4.6 kohta Liite I, 3.4.6 kohta 

Liite I, 3.4.7 kohta Liite I, 3.4.7 kohta 

Liite I, 3.4.8 kohta Liite I, 3.4.2 kohta 

Liite I, 3.5 kohta Liite I, 3.5 kohta 

Liite I, 3.5.1 kohta Liite I, 3.5.1 kohta 

Liite I, 3.5.2 kohta Liite I, 3.5.2 kohta 

Liite I, 3.5.3 kohta Liite I, 3.5.3 kohta 

Liite I, 3.6 kohta Liite I, 3.6 kohta 

Liite I, 3.6.1 kohta Liite I, 3.6.1 kohta 

Liite I, 3.6.2 kohta Liite I, 3.6.2 kohta 

Liite I, 3.6.3 kohta Liite I, 3.6.3 kohta 

Liite I, 3.6.3 kohdan a alakohta Liite I, 3.6.3.1 kohta 

Liite I, 3.6.3 kohdan b alakohta Liite I, 3.6.3.2 kohta 

Liite I, 4 osa Liite I, 4 osa 

Liite I, 4.1 kohta Liite I, 4.1 kohta 

Liite I, 4.1.1 kohta Liite I, 4.1.1 kohta 

Liite I, 4.1.2 kohta Liite I, 4.1.2 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 4.1.2.1 kohta Liite I, 4.1.2.1 kohta 

Liite I, 4.1.2.2 kohta Liite I, 4.1.2.2 kohta 

Liite I, 4.1.2.3 kohta Liite I, 4.1.2.3 kohta 

Liite I, 4.1.2.4 kohta Liite I, 4.1.2.4 kohta 

Liite I, 4.1.2.5 kohta Liite I, 4.1.2.5 kohta 

Liite I, 4.1.2.6 kohta Liite I, 4.1.2.6 kohta 

Liite I, 4.1.2.7 kohta Liite I, 4.1.2.7 kohta 

Liite I, 4.1.2.8 kohta Liite I, 1.5.16 kohta 

Liite I, 4.2 kohta Liite I, 4.2 kohta 

Liite I, 4.2.1 kohta - 

Liite I, 4.2.1.1 kohta Liite I, 1.1.7 kohta 

Liite I, 4.2.1.2 kohta Liite I, 1.1.8 kohta 

Liite I, 4.2.1.3 kohta Liite I, 4.2.1 kohta 

Liite I, 4.2.1.4 kohta Liite I, 4.2.2 kohta 

Liite I, 4.2.2 kohta Liite I, 4.2.3 kohta 

Liite I, 4.2.3 kohta Liite I, 4.1.2.7 ja 4.1.2.8.2 kohdat 

Liite I, 4.2.4 kohta Liite I, 4.1.3 kohta 

Liite I, 4.3 kohta Liite I, 4.3 kohta 

Liite I, 4.3.1 kohta Liite I, 4.3.1 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 4.3.2 kohta Liite I, 4.3.2 kohta 

Liite I, 4.3.3 kohta Liite I, 4.3.3 kohta 

Liite I, 4.4 kohta Liite I, 4.4 kohta 

Liite I, 4.4.1 kohta Liite I, 4.4.1 kohta 

Liite I, 4.4.2 kohta Liite I, 4.4.2 kohta 

Liite I, 5 osa Liite I, 5 osa 

Liite I, 5.1 kohta Liite I, 5.1 kohta 

Liite I, 5.2 kohta Liite I, 5.2 kohta 

Liite I, 5.3 kohta - 

Liite I, 5.4 kohta Liite I, 5.3 kohta 

Liite I, 5.5 kohta Liite I, 5.4 kohta 

Liite I, 5.6 kohta Liite I, 5.5 kohta 

Liite I, 5.7 kohta Liite I, 5.6 kohta 

Liite I, 6 osa Liite I, 6 osa 

Liite I, 6.1 kohta Liite I, 6.1 kohta 

Liite I, 6.1.1 kohta Liite I, 4.1.1 kohdan g alakohta 

Liite I, 6.1.2 kohta Liite I, 6.1.1 kohta 

Liite I, 6.1.3 kohta Liite I, 6.1.2 kohta 

Liite I, 6.2 kohta Liite I, 6.2 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite I, 6.2.1 kohta Liite I, 6.2 kohta 

Liite I, 6.2.2 kohta Liite I, 6.2 kohta 

Liite I, 6.2.3 kohta Liite I, 6.3.1 kohta 

Liite I, 6.3 kohta Liite I, 6.3.2 kohta 

Liite I, 6.3.1 kohta Liite I, 6.3.2 kohdan 3 alakohta 

Liite I, 6.3.2 kohta Liite I, 6.3.2 kohdan 4 alakohta 

Liite I, 6.3.3 kohta Liite I, 6.3.2 kohdan 1 alakohta 

Liite I, 6.4.1 kohta Liite I, 4.1.2.1, 4.1.2.3 ja 6.1.1 kohdat 

Liite I, 6.4.2 kohta Liite I, 6.3.1 kohta 

Liite I, 6.5 kohta Liite I, 6.5 kohta 

Liite II, A ja B osa Liite II, A osa 

Liite II, C osa - 

Liite III Liite III 

Liite IV, A osan 1 kohdan 1.1–1.4 alakohdat Liite IV, 1 osa (1.1–1.4 kohta) 

Liite IV, A osan 2 kohta Liite IV, 2 osa 

Liite IV, A osan 3 kohta Liite IV, 3 osa 

Liite IV, A osan 4 kohta Liite IV, 4 osan 4.1 ja 4.2 kohdat 

Liite IV, A osan 5 kohta Liite IV, 5 osa 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite IV, A osan 6 kohta Liite IV, 6 osa 

Liite IV, A osan 7 kohta Liite IV, 7 osa 

Liite IV, A osan 8 kohta Liite IV, 8 osa 

Liite IV, A osan 9 kohta Liite IV, 9 osa 

Liite IV, A osan 10 kohta Liite IV, 10 osa 

Liite IV, A osan 11 kohta Liite IV, 11 osa 

Liite IV, A osan 12 kohta (ensimmäinen ja 
toinen luetelmakohta) 

Liite IV, 12 osa (12.1 ja 12.2 kohta) 

Liite IV, A osan 12 kohta (kolmas 
luetelmakohta) 

- 

Liite IV, A osan 13 kohta Liite IV, 13 osa 

Liite IV, A osan 14 kohta, ensimmäinen osa Liite IV, 15 osa 

Liite IV, A osan 14 kohta, toinen osa Liite IV, 14 osa 

Liite IV, A osan 15 kohta Liite IV, 16 osa 

Liite IV, A osan 16 kohta Liite IV, 17 osa 

Liite IV, A osan 17 kohta - 

Liite IV, B osan 1 kohta Liite IV, 19 osa 

Liite IV, B osan 2 kohta Liite IV, 21 osa 

Liite IV, B osan 3 kohta Liite IV, 20 osa 

Liite IV, B osan 4 kohta Liite IV, 22 osa 

Liite IV, B osan 5 kohta Liite IV, 23 osa 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite V, 1 kohta - 

Liite V, 2 kohta - 

Liite V, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohta  

Liite VII, A osa, 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohta 

Liite V, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
b alakohta  

Liite VII, A osa, 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohta 

Liite V, 3 kohdan toinen alakohta Liite VII, A osa 1 kohdan toinen alakohta 

Liite V, 3 luvun kolmas alakohta Liite VII, A osa, 3 kohta 

Liite V, 4 kohdan a alakohta Liite VII, A osa, 2 kohdan toinen ja kolmas 
alakohta 

Liite V, 4 kohdan b alakohta Liite VII, A osa, 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta 

Liite V, 4 kohdan c alakohta Liite VII, A osa, Johdanto 

Liite VI, 1 kohta Liite IX, Johdanto 

Liite VI, 2 kohta Liite IX, 1 ja 2 kohdat 

Liite VI, 3 kohta Liite IX, 3 kohta 

Liite VI, 4 kohta, ensimmäinen alakohta Liite IX, 4 kohta, ensimmäinen alakohta 

Liite VI, 4 kohta, toinen alakohta Liite IX, 7 4 kohta, ensimmäinen alakohta 

Liite VI, 5 kohta Liite IX, 6 kohta 

Liite VI, 6 kohta, ensimmäinen virke Liite IX, 5 kohta 
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Direktiivi 98/37/EY Tämä direktiivi 

Liite VI, 6 kohdan toinen ja kolmas virke  14 artiklan 6 kohta 

Liite VI, 7 kohta Liite IX, 8 kohta 

Liite VII, 1 kohta Liite XI, 1 kohta 

Liite VII, 2 kohta Liite XI, 2 kohta 

Liite VII, 3 kohta Liite XI, 3 kohta 

Liite VII, 4 kohta Liite XI, 4 kohta 

Liite VII, 5 kohta Liite XI, 5 kohta 

Liite VII, 6 kohta Liite XI, 6 kohta 

Liite VII, 7 kohta Liite XI, 7 kohta 

Liite VIII - 

Liite IX - 
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I Johdanto 

 

1. Komissio esitti 26.1.2001 EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuvan 

ehdotuksen1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koneista ja direktiivin 

95/16/EY muuttamisesta. 

 

2. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 12.9.20012. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 4.7.2002.3 

 

4. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 

mukaisesti 18.7.2005. 

 

 

II Tavoitteet 

 

Direktiiviehdotuksella muutetaan direktiiviä 95/16/EY ja sen tavoitteena on saattaa ajan 

tasalle tekniset määräykset ja laajentaa muun muassa direktiivin soveltamisala koskemaan 

kannettavia räjähdyspanoksella toimivia koneita sekä rakennushissejä. 

 

 

III Asiakirjassa 5786/05 olevan yhteisen kannan analyysi 

 

1. Johdanto 

 

Neuvosto on muokannut ehdotusta laajasti, minkä tarkoituksena oli muun muassa 

varmistaa yhtenäisen terminologian käyttö koko tekstissä. 

 

                                                 
1 EYVL C 154, 29.5.2001, s. 164. 
2 Lausunto CES 1112/2001, EYVL C 311, 7.11.2001, s. 1. 
3 Asiak. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Neuvoston valmistelevissa elimissä kauan (yli kolme vuotta) käyty keskustelu on 

mahdollistanut kaikkien niiden ennakoitavissa olevien seikkojen huomioon ottamisen, 

jotka saattavat estää kyseessä olevaa säädöstä vanhentumasta lähitulevaisuudessa. 

 

2. Yhteiseen kantaan sisältyvät uudet seikat verrattuna komission ehdotukseen 

 

Yhteisessä kannassaan neuvosto: 

 

- teki muutoksia direktiivin soveltamisalaan (1 artikla) lisäten nimenomaisesti 

tiettyjä seikkoja, joista joihinkin viitattiin aiemmin ainoastaan liitteissä; 

- lisäsi joitain tuoteryhmiä soveltamisalaan kuulumattomiin tuoteryhmiin, kuten 

esimerkiksi erilaisia kulkuneuvoja, päällekkäisyyksien välttämiseksi muiden 

direktiivien kanssa, sekä erityisesti tutkimusta ja laboratoriokäyttöä varten 

suunniteltuja koneita (1 artikla); 

- laati 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetun viitteellisen luettelon 

turvakomponenteista, jota voidaan muuttaa komiteamenettelyllä (22 artikla), jossa 

perustetaan uusi konekomitea; 

- muokkasi laajasti terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevaa liitettä; 

- lisäsi direktiivin 98/37/EY ja annettavan direktiivin välisen vastaavuustaulukon 

soveltamisen helpottamiseksi niidenkin tapausten osalta, joissa vastaavien osien 

sisältö ei ole identtinen; 

- teki joukon terminologisia muutoksia koko tekstiin. 

 

Tarkistukset, jotka neuvosto hyväksyi kokonaisuudessaan 

 

Tark. 16: Viittaukset direktiiviin 92/59/ETY 

Tark. 18: Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset 

Tark. 42: Lisätty kuljettaminen vaiheisiin, joiden osalta on poistettava tapaturmariski 

Tark. 74: Valmistajan edustajan nimen ja osoitteen ilmoittaminen vain tarvittaessa. 
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Tarkistukset, jotka neuvosto hyväksyi osittain tai joiden sanamuotoa se muutti 

 

Tark. 15: Määritelmät; neuvosto hyväksyi tässä tarkistuksessa olevat puolivalmisteen 

määritelmän, turvakomponentin määritelmän ja muut määritelmät  

Tark. 23: Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 

Tark. 27: CE-merkintä 

Tark. 31: Kansallisten ja komission virkamiesten velvoite noudattaa ammatillista 

salassapitovelvollisuutta 

Tark. 49: Kiinteät suojukset (tarkistuksen sanamuotoa muutettu) 

Tark. 56: Merkinnät (hyväksyttiin osittain) 

Tark. 57: Kieli ja ohjeet 

Tark. 66: Nostoapuvälineisiin merkittävät tiedot 

Tark. 75: Hyväksyttiin vain se osa, jonka mukaan viittaukset sovellettaviin 

direktiiveihin on osoitettava selkeästi käyttäen viittauksia viralliseen lehteen.  

 

Komission hylkäämät tarkistukset, joita neuvosto ei näin ollen hyväksynyt 

 

Tark. 1: Koneiden ympäristöystävällisyyden parantaminen 

Tark. 4: Direktiivin soveltamisesta poikkeaminen tietyissä olosuhteissa 

Tark. 5: Tivoleissa ja huvipuistoissa käytettävät laitteet 

Tarkistukset 6 ja 11: CE-merkintä 

Tarkistukset 7 ja 8: Vapaaehtoiset varmentamis- ja merkintäjärjestelmät 

Tarkistukset 9, 20 ja 32: Komiteamenettely 

Tark. 10: Korkeajännitteiset sähkölaitteet 

Tark. 12: Vanhojen koneiden turvallisuuden parantaminen 

Tark. 13: Tulevien säädösten kodifiointi 

Tark. 19: Koneita koskevat yhdenmukaistetut standardit 
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Tarkistukset 24, 26 ja 30: Riskianalyysi ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva 

menettely 

Tark. 25: Puolivalmiste 

Tarkistukset 28 ja 29: Markkinoiden valvonta 

Tarkistukset 33 ja 37: 'Hissin' määritelmä 

Tark. 34: Komission arvio eri vaatimuksista "uuden lähestymistavan" mukaisesti 

Tark. 35: Direktiivin voimaantulo 

Tark. 39: Käsite 'yhteisö' korvataan koko tekstissä termillä 'Euroopan unioni'. 

Tark. 40: Viittaus "taloudelliseen suhteellisuuteen" 

Tark. 44:Valmistajan velvollisuudet koneen käsittelyn tai kuljetuksen aikana 

Tark. 36: Hallintajärjestelmät 

Tark. 48: Koneen vakaus 

Tark. 50: Koneeseen kuuluvat istuimet 

Tark. 55: Tietyissä tehtävissä olevien henkilöiden liikkuminen 

Tark. 58: Käyttöohjeiden sisältö 

Tark. 60: Tärinä 

Tark. 38: 'Raksin' määritelmä 

Tark. 65: Nostimen suunnittelu 

Tark. 67: Hallinnan suunnittelu 

Tark. 70: Manuaalinen hallinta 

Tarkistukset 71 ja 73: Rakennushissien rakentaminen 

Tark. 77: Teknisen eritelmän saatavuus 

Tarkistukset 78 ja 79: Toistensa kaltaisten koneiden sarjatuotanto 

Tark. 82: Henkilöt, jotka vastaavat ehdotuksen 12 artiklassa tarkoitetun velvoitteen 

täyttämisestä (vaatimustenmukaisuuden arviointi) 

Tark. 83: Sellaisia koneita koskevien tietokantojen luonti, jotka myötävaikuttavat 

työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 
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Tarkistukset, joita neuvosto ei hyväksynyt 
 

Tark. 2 ja 3: Teollisuuslaitosten ja lääkinnällisten laitteiden jättäminen soveltamisalan 
ulkopuolelle 
Tark. 17 ja 82: Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 
Tark. 22: Riskianalyysi 
Tark. 31: Ammatillinen salassapitovelvollisuus 
Tark. 45 ja 36: Vaaratilanteet 
Tark. 47: Vaatimusten soveltaminen konetta koskeviin toimiin 
Tark. 59: Mittausmenetelmät 
Tark. 61 ja 38: Nostolaitteita koskevat määritelmät 
Tark. 62: Staattiset ja dynaamiset testit 
Tark. 63: Pakkokäyttöiset hallintalaitteet 
Tark. 64: Koneiden kuorma 
Tark. 69: Tiedot 
Tark. 72: Teollisuushissien kulkuvyöhyke 
Tark. 76: CE-merkinnän kiinnitystekniikka 
Tark. 80: Koordinointivelvoite. 

 
 
IV Lopuksi 
 

Neuvosto muutti kyseessä olevaa tekstiä siinä määrin, että suora vertailu alkuperäisen 
ehdotuksen kanssa ei ole kenties asianmukaista. 
Ehdotuksen perusteellisen muuttamisen katsottiin olevan aiheellista kolmen tavoitteen 
saavuttamiseksi: 
- terminologian johdonmukaisuuden varmistaminen kautta koko tekstin, mikä helpottaa 

sen soveltamista; 
- teollisuuden sidosryhmien näkökantojen ottaminen huomioon, koska niiden on 

sovellettava annettavaa säädöstä; 
- nykyisen direktiivin soveltamisesta uuden direktiivin soveltamiseen siirtymisen 

helpottaminen. 
Tämä selittää myös sen, missä määrin Euroopan parlamentin tarkistukset otettiin huomioon, 
koska monet niistä eivät enää olleet merkityksellisiä tekstin alustavan muokkaamisen jälkeen. 
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN 
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö 
Vastaanottaja: COREPER / NEUVOSTO 
Kom:n ehd. nro: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - KOM(2000) 899 lopull. 
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koneista ja direktiivin 

95/16/EY muuttamisesta [ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksyminen (LT + L) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut  
= Lausumat 

 
 

1. Neuvoston ja komission lausuma 1 artiklan 2 kohdan e alakohdasta: 
 

"Neuvosto ja komissio toteavat, että kaikkien maatalous- ja metsätraktorien turvallisuuteen ja niiden 

käyttäjien terveyteen liittyvien seikkojen sisällyttämiseksi yhteen yhdenmukaistavaan direktiiviin, 

maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien 

koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 

tyyppihyväksynnästä annettua direktiiviä 2003/37/EY on muutettava siten, että siinä otetaan 

huomioon kaikki konedirektiivin asiaa koskevat riskit. Tällaisen direktiiviin 2003/37/EY tehtävän 

muutoksen yhteydessä olisi myös konedirektiiviin tehtävä muutos siten, että poistetaan 1 artiklan 

2 kohdan e alakohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta ilmaus "riskien osalta"." 
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2. Komission lausuma 7 artiklasta 

 

"Komissio ilmoittaa tekevänsä voitavansa, jotta 2 artiklan l alakohdassa tarkoitettujen 

standardointivaltuutusten yhteydessä jokaisen standardin, jonka viitteet julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, mahdollisten käyttäjien saatavilla olisi tietoja, joista selviäisi, mikä on 

kyseisen standardin lausekkeiden ja olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten välinen suhde. 

Uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä selvennetään edelleen, kuinka kyseiset 

yhdenmukaistettua tietoa koskevat vaatimukset pantaisiin täytäntöön horisontaalisella tasolla 

kaikkien uuden lähestymistavan direktiivien osalta." 

 

3. Komission lausuma 16 artiklan 3 kohdasta 

 

"Komissio selventää uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä edellytyksiä kiinnittää 

koneisiin CE-merkintöjen ohella muita joko kansallisia, eurooppalaisia tai yksityisiä merkintöjä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön noudattamista." 

 

 

________________________ 
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EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 

1. TAUSTAA 

Ehdotus toimitettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
[KOM(2000) 899 – 2001/0004 (COD)] perustamissopimuksen 
95 artiklan mukaisesti 

26. tammikuuta 2001

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 12. syyskuuta 2001

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2002

Muutettu ehdotus toimitettiin [KOM(2003) 48 – 
2001/0004 (COD)] 

11. helmikuuta 2003

Neuvoston yhteinen kanta vahvistettiin 18. heinäkuuta 2005

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli taata ehdotuksen soveltamisalaan 
kuuluvien tuotteiden vapaa liikkuvuus turvaamalla terveyden, turvallisuuden ja 
kuluttajien suojelun korkea taso. Ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat 
ensisijaisesti koneita ja tuotteita, joita käytetään koneiden yhteydessä. 

Vuoden 1994 Molitorin kertomuksen johtopäätöksiä noudattaen alkuperäisen 
ehdotuksen tarkoituksena oli parantaa käsitteiden määrittelyä, selkeyttää tiettyjä 
näkökohtia ja varmistaa yhtenäinen soveltaminen. Tätä tarkoitusta varten 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja markkinoiden valvontaan liittyviä 
menettelyjä selkeytettiin, jotta vältyttäisiin niiden erilaisilta tulkinnoilta. 

Alkuperäinen ehdotus konedirektiivin tarkistamisesta laadittiin niiden ehdotusten 
perusteella, jotka eri taustoja edustavista riippumattomista asiantuntijoista koostuva 
korkean tason ryhmä oli esittänyt. Lisäksi siinä otettiin huomioon kokemukset, jotka 
oli saatu muutetun direktiivin 89/392/ETY1 soveltamisesta käytännössä. 

                                                 
1 Neuvoston direktiivi 89/392/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, koneita koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 183, 29.6.1989, s. 9. Tämä direktiivi 
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kodifioitiin koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä, EYVL L 331, 23.7.1998, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1). 
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Alkuperäisen ehdotuksen pääkohtia olivat seuraavat: 

• direktiivin soveltamisalan parempi määrittely, rajanvedon selkiyttäminen muihin 
direktiiveihin, erityisesti pienjännitedirektiiviin2 ja hissidirektiiviin3 nähden, sekä 
”koneen kaltaisten tuotteiden” käsitteen selkeämpi kuvaus 

• markkinoiden valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavien 
laitosten ilmoittamista koskevien säännösten vahvistaminen 

• täydellisen laadunvarmistuksen menettelyn käyttöönotto tiettyjen koneluokkien 
osalta. 

Komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa monia Euroopan parlamentin 
tekemistä ehdotuksista direktiivin parantamiseksi edelleen. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA 

3.1. Yleisiä huomioita yhteisestä kannasta 

Neuvosto on hyväksynyt yhteisen kannan yksimielisesti. 

Yhteisessä kannassa tehdään komission muutettuun ehdotukseen useita muutoksia, 
jotka parantavat huomattavasti tekstiä säilyttäen kuitenkin samalla alkuperäiset 
tavoitteet, jotka liittyvät selkiyttämiseen ja soveltamisen yksinkertaistamiseen. 

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamat tärkeimmät 
tarkistukset ovat mukana yhteisessä kannassa. Näitä ovat vapaaehtoisen 
varmentamisen käyttöönotto valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
muodossa ulkopuolisen suorittaman varmentamisen sijasta niiden koneiden osalta, 
jotka aiheuttavat korkeamman riskin, kun on kyse yhdenmukaistettujen standardien 
täysimääräisestä soveltamisesta, sekä ilmoitettuja laitoksia koskevien vaatimusten 
vahvistaminen. 

Monet yhteiseen kantaan otetut muutokset koskevat tekstin rakenteeseen tai 
sanamuotoon tehtäviä parannuksia, jotka eivät muuta direktiivin perusmerkityksiä tai 
käytännön soveltamista. 

Erityisesti olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevan liitteen I 
rakennetta on mukautettu vastaamaan mahdollisimman tarkasti nykyisen direktiivin 
rakennetta. Lisäksi muutetun ehdotuksen liitteessä I olevien 7 ja 8 luvun olennaiset 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset on sulautettu 4 ja 6 lukuun, jotka koskevat 
nostamista ja henkilöiden nostamista. 

                                                 
2 Neuvoston direktiivi 73/23/ETY, annettu 19 päivänä helmikuuta 1973, tietyllä jännitealueella toimivia 

sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 77, 26.3.1973, s. 29. 
Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EUVL L 220, 30.8.2003, s. 1). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, 
jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 213, 7.9.1995, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka sisällytettiin kokonaisuudessaan, 
osittain tai periaatteessa muutettuun ehdotukseen ja jotka otettiin 
kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteessa yhteiseen kantaan 

Seuraavat tarkistukset sisällytettiin yhteiseen kantaan, joissain tapauksissa 
muutettuina: 

Tarkistus 14, soveltamisala ja poikkeukset (osittain); tarkistus 15, määritelmät 
(osittain); tarkistus 16, viittaus direktiiviin 92/59/ETY (kokonaan); tarkistukset 17 ja 
82, markkinoille saattamista ja käyttöönottoa koskevat velvoitteet (osittain); tarkistus 
18, vapaa liikkuvuus (kokonaan); tarkistus 22 vaatimustenmukaisuuden arviointi 
(periaatteessa mutta sijoituspaikka tekstissä on liite I, Yleiset periaatteet); tarkistus 
23, vaatimustenmukaisuuden arviointi (kokonaan); tarkistus 27, CE-merkintä 
(osittain); tarkistus 30, ilmoitetut laitokset (periaatteessa); tarkistukset 36 ja 45, 
hallintajärjestelmän turvallisuus ja luotettavuus (osittain); tarkistus 41, liitteessä I 
olevat määritelmät (osittain); tarkistus 42, turvallistamisen periaatteet (kokonaan); 
tarkistus 49, kiinteät suojukset (osittain); tarkistus 51, sähköstä aiheutuvat riskit 
(periaatteessa); tarkistus 56, koneiden merkintä (osittain); tarkistus 74, 
vaatimustenmukaisuusvakuutus (periaatteessa); tarkistus 75, 
vaatimustenmukaisuusvakuutus (osittain); tarkistus 80, laitoksien ilmoittamiseen 
liittyvät vähimmäisvaatimukset (osittain). 

3.3. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka sisällytettiin kokonaisuudessaan, 
osittain tai periaatteessa muutettuun ehdotukseen mutta joita ei otettu yhteiseen 
kantaan 

Seuraavat tarkistukset sisällytettiin muutettuun ehdotukseen, mutta niitä ei 
sisällytetty yhteiseen kantaan: 

Tarkistus 2, johdanto-osan kappale, jossa selvitetään teollisuuslaitosten 
poissulkeminen; tarkistus 3, johdanto-osan kappale, jossa selvitetään lääkinnällisten 
laitteiden poissulkeminen; tarkistus 47, vakavuus; tarkistus 59, käyttöohjeet 
käsikoneita ja/tai käsinohjattavia koneita varten; tarkistus 62, nostamiseen 
tarkoitettujen koneiden testaus; tarkistus 63, nostamiseen tarkoitettujen koneiden 
liikkeiden valvonta; tarkistus 64, nostamiseen tarkoitettujen koneiden kuormituksen 
valvonta; tarkistus 66, köysien ja ketjujen merkintä; tarkistus 69, henkilöiden 
nostamiseen tarkoitettujen laitteiden merkintä; tarkistus 72, rakennushissien 
suojavarustus; ja tarkistus 76, CE-merkintä. 

3.4. Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei sisällytetty muutettuun 
ehdotukseen eikä otettu yhteiseen kantaan 

Seuraavia tarkistuksia ei sisällytetty muutettuun ehdotukseen eikä otettu yhteiseen 
kantaan: 

Tarkistus 1, johdanto-osan kappale, joka liittyy ympäristönsuojelun tasoon; tarkistus 
4, johdanto-osan kappale koneista, jotka eivät aiheuta riskiä; tarkistus 5, johdanto-
osan kappale, joka liittyy tivoleissa ja huvipuistoissa käytettäviin koneisiin; 
tarkistukset 6, 7, 8 ja 11, johdanto-osan kappaleet, jotka liittyvät CE-merkintään ja 
vapaaehtoisiin varmentamis- ja merkintäjärjestelmiin; tarkistukset 9, 20 ja 32, 
johdanto-osan kappaleet, jotka liittyvät komiteamenettelyyn; tarkistus 10, johdanto-
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osan kappale, joka liittyy korkeajännitelaitteisiin; tarkistus 12, johdanto-osan 
kappale, joka liittyy vanhoihin koneisiin; tarkistus 13, johdanto-osan kappale, joka 
liittyy kodifioituihin säädöksiin; tarkistus 19, yhdenmukaistetut standardit; tarkistus 
24, vaatimustenmukaisuuden arviointi; tarkistus 25, koneen kaltaiset tuotteet; 
tarkistus 26, ilmoitetut laitokset; tarkistukset 28 ja 29, markkinoiden valvonta; 
tarkistus 31, luottamuksellisuus; tarkistukset 33 ja 37, hissidirektiivi; tarkistus 34, 
”uuden lähestymistavan” mukainen arviointi; tarkistus 35, direktiivin voimaantulo; 
tarkistus 40, johdantohuomautukset liitteessä I; tarkistus 44, koneiden käsittely ja 
kuljetus; tarkistus 50, koneiden istuimet; tarkistus 55, alttiina olevien henkilöiden 
vapaa liikkuminen; tarkistus 58, käyttöohje; tarkistus 60, tärinää koskevat 
vaatimukset; tarkistus 65, nostaminen; tarkistus 67, henkilöiden nostamisen tai 
siirtämisen hallinta; tarkistus 70, liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitetut 
nostokoneet; tarkistukset 71 ja 73, rakennushissit; tarkistus 77, tekninen eritelmä; 
tarkistus 78, liite IX; tarkistus 79, liite X; tarkistus 83, johdanto-osan kappale, joka 
liittyy tietokannan luomiseen. 

3.5. Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei sisällytetty muutettuun 
ehdotukseen mutta jotka otettiin yhteiseen kantaan 

Seuraavia tarkistuksia ei sisällytetty muutettuun ehdotukseen, mutta otettiin 
yhteiseen kantaan: 

Tarkistus 48, joka koskee suojuksilta ja turvalaitteilta vaadittavia ominaisuuksia, ja 
se osa käyttöohjeita koskevaa tarkistusta 57, jolla poistettiin vaatimus, jonka mukaan 
”käyttöohjeiden on rajoituttava vain kyseiseen koneeseen”. 

3.6. Muita neuvoston yhteisessä kannassa tehtyjä muutoksia muutettuun 
ehdotukseen verrattuna 

Muutokset johdanto-osan kappaleisiin 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 1 kappaletta muutettiin hieman sen 
selventämiseksi. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 4 kappale poistettiin, koska se ei enää pätenyt 
yhteiseen kantaan tehtyjen muutosten vuoksi. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 6 ja 7 kappaletta ei otettu yhteiseen kantaan.  

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 8 kappale jaettiin uusiksi johdanto-osan 5 ja 
6 kappaleeksi yhteisessä kannassa. Yhteisen kannan uutta johdanto-osan 6 kappaletta 
muutettiin selvyyden vuoksi. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 9 kappaletta pidettiin tarpeettomana, ja se 
poistettiin. 

Yhteiseen kantaan lisättiin uusi johdanto-osan 7 kappale, jossa selvennetään yhteyttä 
neuvoston direktiiviin 89/655/ETY. 

Yhteiseen kantaan lisättiin uusi johdanto-osan 11 kappale, joka liittyy 9 artiklaan. 
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Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 13 kappaletta muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 14 kappaletta muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 19 kappaletta muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa 16 artiklaan tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 24 kappaletta muutettiin, ja se numeroitiin 
uudelleen johdanto-osan 28 kappaleeksi yhteisessä kannassa. 

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 27 kappaletta muutettiin toimielinten välillä 
sovitun standarditekstin mukaisesti, ja se numeroitiin uudelleen johdanto-osan 
26 kappaleeksi yhteisessä kannassa. 

Yhteiseen kantaan lisättiin uusi johdanto-osan 27 kappale, jossa kannustetaan 
jäsenvaltioita laatimaan ja julkaisemaan taulukoita, joista ilmenee tämän direktiivin 
ja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien 
toimenpiteiden välinen vastaavuus. 

Muutokset artikloihin 

Muutetun ehdotuksen 1 artiklan 1 kohtaa muutettiin yhteisessä kannassa, jotta kaikki 
direktiivin kattamat tuoteluokat lueteltaisiin yksiselitteisesti. 

Muutetun ehdotuksen 1 artiklan 2 kohtaa muutettiin yhteisessä kannassa direktiivin 
soveltamisalan selventämiseksi seuraavasti: 

– poistettiin tarpeettomat tuoteluokkien poissulkemiset, kuten tavanomaiset 
”komponentit” a alakohdassa, ”teollisuuslaitokset kokonaisuudessaan” 
m alakohdassa ja ”lääkinnälliset laitteet” n alakohdassa; mitkään näistä eivät 
vastaa 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuja luokkia; 

– poissuljettiin d alakohdassa aseet, koska direktiivin turvallisuusvaatimukset eivät 
sovellu tämäntyyppisiin tuotteisiin; 

– todettiin e alakohdassa, että maatalous- ja metsätraktorit eivät kuulu 
soveltamisalaan direktiivin 2003/37/EY4 soveltamisalaan kuuluvien riskien osalta, 
jotta tämäntyyppisten koneiden turvallisuutta parannettaisiin ja arvioitaisiin uusia 
säädöksiä; 

– lisättiin h alakohdassa ”tilapäistä laboratoriokäyttöä varten erityisesti 
tutkimukseen suunnitellut ja rakennetut koneet” poissuljettaviin luokkiin, koska 
niihin ei ole järkevää soveltaa tätä direktiiviä; 

                                                 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, 

maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja 
näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
tyyppihyväksynnästä, EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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– poistettiin muutetun ehdotuksen l alakohdassa mainitut ”kaikentyyppiset 
moottorit”, koska ne sisältyvät luokkaan ”puolivalmisteet”. 

Muutetun ehdotuksen 2 artiklaa muutettiin yhteisessä kannassa oikeudellisen 
selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi ja jotta saavutettaisiin parempi 
johdonmukaisuus uuden lähestymistavan periaatteiden kanssa: 

– johdantolauseen merkitystä selvennettiin siten, että tässä direktiivissä ”koneella” 
tarkoitetaan 1 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja tuotteita; 

– muutetussa ehdotuksessa olevia ”koneen” määritelmiä a ja b parannettiin 
sanamuodoltaan, ja ne sulautettiin yhteisen kannan määritelmään a; 

– muutetun ehdotuksen d alakohdassa olevaa ”turvakomponentin” määritelmää 
parannettiin sanamuodoltaan, ja se numeroitiin uudelleen c alakohdaksi yhteisessä 
kannassa; lisäksi luettelo turvakomponenteista siirrettiin uuteen liitteeseen V, ja 
luettelosta tehtiin viitteellinen; 

– yhteiseen kantaan otettiin uusi määritelmä ”ketjut, köydet ja vyöt” e alakohdassa; 

– muutetun ehdotuksen f alakohdassa olevaa ”nivelakselin” määritelmää 
parannettiin sanamuodoltaan; 

– muutetun ehdotuksen g alakohdassa olevaa ”nivelakselin suojuksen” määritelmää 
pidettiin tarpeettomana, ja se poistettiin yhteisestä kannasta, koska kyseessä on 
vain yksi monista turvakomponenttiluokista; 

– muutetun ehdotuksen h alakohdassa olevaa ”räjähdyspanoksella toimivan 
kannettavan laitteen” määritelmää pidettiin tarpeettomana, ja se poistettiin 
yhteisestä kannasta, koska kyseessä on vain yksi monista koneluokista; 

– muutetun ehdotuksen i alakohdassa olevaa ”koneen kaltaisen tuotteen” 
määritelmää parannettiin sanamuodoltaan, jotta se sopisi paremmin yhteen 
”koneen” käsitteen kanssa, ja se numeroitiin uudelleen g alakohdaksi yhteisessä 
kannassa; 

– muutetun ehdotuksen j alakohdassa olevaa ”markkinoille saattamisen” 
määritelmää muutettiin, jotta se heijastaisi paremmin konedirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinarealiteetteja, ja se numeroitiin 
uudelleen h alakohdaksi yhteisessä kannassa; 

– muutetun ehdotuksen k alakohdassa olevaa ”valmistajan” määritelmää 
parannettiin sanamuodoltaan, ja se numeroitiin uudelleen i alakohdaksi yhteisessä 
kannassa; 

– muutetun ehdotuksen m alakohdassa olevaa ”käyttöönoton” määritelmää 
muutettiin, koska sen jälkimmäistä osaa pidettiin tarpeettomana, ja määritelmä 
numeroitiin uudelleen k alakohdaksi yhteisessä kannassa; 

– muutetun ehdotuksen n alakohdassa olevaa ”yhdenmukaistetun standardin” 
määritelmää parannettiin sanamuodoltaan, ja se numeroitiin uudelleen 
l alakohdaksi yhteisessä kannassa. 
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Muutetun ehdotuksen 3 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 4 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 5 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 6 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 8 artiklaa muutettiin siten, että otettiin huomioon 8 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaiset muutokset turvakomponenttien luetteloon, siirrettiin 
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet sääntelymenettelystä 
neuvoa-antavaan menettelyyn 8 artiklan 2 kohdassa ja poistettiin 8 artiklan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joista oli tullut tarpeettomia liitteeseen I 
tehtyjen muutosten johdosta. Edellä mainittujen muutosten tuloksena muutetun 
ehdotuksen 8 artiklan 1 kohdan e alakohta numeroitiin uudelleen 1 kohdan b 
alakohdaksi. 

Muutetun ehdotuksen 9 artiklaa muutettiin menettelyn selventämiseksi. Erityisesti 
yhteisen kannan mukaan erityistoimenpiteiden hyväksymisen edellytyksenä on, että 
joko komissio katsoo 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaessaan, ettei jokin 
yhdenmukaistettu standardi täysin vastaa niitä olennaisia terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia, jotka standardi kattaa, tai komissio katsoo 11 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaessaan, että tuotetta koskeva suojatoimenpide on 
aiheellinen. 

Muutetun ehdotuksen 11 artiklaa muutettiin siten, että asianosaiset voivat saada 
paremmin tietoa komission päätöksestä siitä, ovatko jäsenvaltion toteuttamat 
toimenpiteet aiheellisia vai eivät. 

Muutetun ehdotuksen 12 artiklaa muutettiin direktiivin luettavuuden ja käytännön 
soveltamisen parantamiseksi: 

– muutetun ehdotuksen 1 kohdan sanamuotoa muutettiin ottaen huomioon 
menettelyihin tehdyt muutokset; 

– muutetun ehdotuksen 2 kohdassa tarkoitettu menettely poistettiin, koska sitä 
pidettiin liian byrokraattisena; 

– muutetun ehdotuksen 3 kohdan sanamuotoa parannettiin, ja se numeroitiin 
uudelleen 2 kohdaksi yhteisessä kannassa; 

– muutetun ehdotuksen 4 kohdan sanamuotoa parannettiin, vaihtoehto b ”liitteessä 
IX säädetty menettely yhdenmukaistettujen standardien noudattamiseksi” 
poistettiin, koska se ei tuonut lisäarvoa, ja kohta numeroitiin uudelleen 3 kohdaksi 
yhteisessä kannassa; 

– muutetun ehdotuksen 5 kohdan sanamuotoa parannettiin, ja se numeroitiin 
uudelleen 4 kohdaksi yhteisessä kannassa. 

Muutetun ehdotuksen 13 artiklan sanamuotoa parannettiin, ja yhteiseen kantaan 
lisättiin vaatimukset, joilla varmistetaan parempi jäljitettävyys ja oikeusvarmuus. 
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Muutetun ehdotuksen 14 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 15 artiklaa muutettiin poistamalla 2 kohta. 

Muutetun ehdotuksen 16 artiklan sanamuotoa parannettiin sen käytännön 
soveltamisen helpottamiseksi. 

Muutetun ehdotuksen 17 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 18 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Yhteisessä kannassa lisättiin 19 artiklaan 2 kohta, jonka tarkoituksena on korostaa 
markkinavalvonnan koordinoinnin merkitystä. 

Muutetun ehdotuksen 22 artiklaa muutettiin toimielinten välillä sovitun 
vakiosäännöksen mukaisesti. 

Muutetun ehdotuksen 24 artiklan sanamuotoa parannettiin ja muutettiin selvien 
rajalinjojen vahvistamiseksi muihin direktiiveihin nähden ja terminologian 
linjaamiseksi konedirektiivin ja hissidirektiivin välillä. 

Muutetun ehdotuksen 25 artiklan sanamuotoa parannettiin. 

Muutetun ehdotuksen 26 artiklaa muutettiin toimielinten välillä sovitun 
vakiomuotoilun mukaisesti. 

Yhteiseen kantaan lisättiin uusi 27 artikla, jotta helpotettaisiin räjähdyspanoksella 
toimivia kannettavia kiinnitys- ja muita iskeviä koneita koskevien kansallisten 
säännösten asteittaista poistamista. 

Muutokset liitteisiin 

Muutetun ehdotuksen liitteessä I oleva ”Johdantohuomautuksia” nimettiin uudelleen, 
ja siitä tuli “Yleiset periaatteet”, ja lisäksi sanamuotoa parannettiin yhteisessä 
kannassa. Yhteisen kannan 1 kohdassa todetaan lisäksi, että riskin arviointi ja riskin 
pienentäminen on iteratiivinen prosessi. 

Muutetun ehdotuksen liitteessä I olevan 1.1.1 kohdan määritelmiä muutettiin, jotta ne 
olisivat johdonmukaiset standardoinnissa käytettyjen vakiintuneiden termien kanssa, 
ja ”tarkoitetun käytön” ja ”kohtuudella ennakoitavissa olevan väärinkäytön” 
määritelmät lisättiin selvyyden vuoksi yhteiseen kantaan. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.1.2 – ”Turvallistamisen periaatteet” 
parannettiin sanamuodoltaan yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.1.3 – ”Ergonomia” muutettiin, ja se 
numeroitiin uudelleen kohdaksi 1.1.6 yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.1.5 – ”Valaistus” muutettiin hieman, ja se 
numeroitiin uudelleen kohdaksi 1.1.4 yhteisessä kannassa. 
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Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.1.6 – ”Koneen suunnittelu sen käsittelyn 
helpottamiseksi” sanamuotoa muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen kohdaksi 1.1.5 
yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.2.1 – ”Hallintajärjestelmän turvallisuus ja 
luotettavuus” käsitettä selvennettiin yhteisessä kannassa ottaen huomioon direktiivin 
soveltamisesta saatu kokemus. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdalle 1.2.2 – ”Hallintaelimet” annettiin sen 
alkuperäinen nimi ”Ohjauslaitteet”, ja sitä muutettiin yhteisessä kannassa ottaen 
huomioon direktiivin soveltamisesta saatu kokemus. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.2.3 – ”Käynnistäminen” muutettiin yhteisessä 
kannassa ottaen huomioon teollisuuden käytänteet. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.2.4 – ”Pysäyttäminen” muutettiin, ja kohta 
1.2.4.2 – ”Toiminnallinen pysäytys” lisättiin yhteiseen kantaan turvallisten 
teollisuuden käytänteiden helpottamiseksi. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 1.2.5 – ”Käyttö- tai ohjaustavan valitsin” 
nimettiin uudelleen kohdaksi ”Ohjaus- tai toimintatapojen valinta”, ja sitä muutettiin 
hieman yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.2.6 – ”Energiansyötön häiriöt” käsiteltiin 
yksityiskohtaisemmin yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 1.2.7 – ”Ohjauspiirin meneminen epäkuntoon” 
poistettiin, koska riskin katsottiin tulevan riittävästi katetuksi uudessa yhteisen 
kannan kohdassa 1.2.1 – ”Ohjausjärjestelmien turvallisuus ja toimintavarmuus”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 1.2.8 – ”Ohjelmistot” poistettiin, koska riskin 
katsottiin tulevan riittävästi katetuksi uudessa yhteisen kannan kohdassa 1.7.1.1 – 
”Tiedot ja tietoja näyttävät laitteet”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.3 – ”Mekaanisten riskien torjunta” 
sanamuotoa parannettiin selvyyden vuoksi yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.4 – ”Suojuksilta ja turvalaitteilta vaadittavat 
ominaisuudet” sanamuotoa muutettiin selvyyden vuoksi yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.5 – ”Työskentely- ja/tai ohjaustiloilta 
vaadittavat ominaisuudet” muutettiin ja selvennettiin, koska joidenkin osien 
katsottiin jo sisältyvän uuteen yhteisen kannan kohtaan 1.2 – ”Ohjausjärjestelmät”. 
Tuloksena oleva teksti siirrettiin yhteisen kannan kohtiin 1.1.7 – ”Käyttöpaikat” ja 
1.1.8 – ”Istuimet”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.6 – ”Muiden riskien torjunta” sanamuotoa 
muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen kohdaksi 1.5 yhteisessä kannassa. Lisäksi 
muutetun ehdotuksen kohtia 1.6.9 – ”Melusta aiheutuva riski”, 1.6.10 – ”Tärinästä 
aiheutuva riski”, 1.6.11 – ”Säteilystä aiheutuva riski”, 1.6.14 – ”Vaarallisten aineiden 
päästöistä aiheutuvat riskit” ja 1.6.16 – ”Putoamisriski” muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa niiden yksinkertaistamiseksi ja soveltamisen tehostamiseksi. 
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Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 1.7 – ”Kunnossapito” sanamuotoa muutettiin, 
ja se numeroitiin uudelleen kohdaksi 1.6 yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtia 1.8 – ”Tiedot, varoituslaitteet, varoitukset” ja 1.9 
– ”Koneiden merkintä” muutettiin, ja ne sulautettiin yksinkertaistamisen ja 
selvyyden vuoksi uuteen yhteisen kannan kohtaan 1.7 – ”Tiedot”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 1.10 – ”Käyttöohjeet” parannettiin ja 
selvennettiin huomattavasti ottaen huomioon kokemus direktiivin soveltamisesta 
käytännössä, ja se sulautettiin yhteisen kannan kohtaan 1.7 alakohtana 1.7.4 – 
”Ohjeet”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 2.1 – ”Elintarviketeollisuuskoneet ja 
kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa käytettävät koneet” muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa direktiivin käytännön soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 2.2 – ”Käsikoneet ja/tai käsinohjattavat koneet” 
muutettiin yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 2.3 – ”Räjähdyspanoksella toimivat kannettavat 
laitteet” muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen kohdaksi 2.2.2 – ”Kannettavat 
kiinnityskoneet ja muut iskevät koneet” yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 2.4 – ”Puun ja vastaavien ainesten 
työstökoneet” sanamuotoa muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen kohdaksi 2.3 – 
”Puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samanlaisten ainesten työstökoneet” 
yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 3.1 – ”Yleistä” sanamuotoa muutettiin 
yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 3.1.2 – ”Valaistus” poistettiin, koska riskin 
katsottiin tulevan riittävästi katetuksi yleisellä vaatimuksella yhteisen kannan 
kohdassa 1.1.4 – ”Valaistus”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 3.2 – ”Työskentelypaikat” muutettiin hieman 
yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 3.3 – ”Hallintajärjestelmä” sanamuotoa 
muutettiin yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 3.4 – ”Mekaanisten riskien torjunta” muutettiin 
yhteisessä kannassa ottaen huomioon direktiivin soveltamisesta saatu kokemus ja 
tarkoituksena yksinkertaistaa sitä ja edistää innovaatiota. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 3.5 – ”Muiden riskien torjunta” sanamuotoa 
muutettiin yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 3.6 – ”Tiedot” muutettiin yhteisessä kannassa. 

Liite I: Muutetun ehdotuksen kohdan 4.1 – ”Yleistä” sanamuotoa muutettiin monin 
paikoin yhteisessä kannassa. Lisäksi muutetun ehdotuksen kohtaa 4.1.1 – 
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”Määritelmiä” muutettiin yhteisessä kannassa, jotta se olisi johdonmukaisempi 
standardoinnissa käytettävien vakiintuneiden termien kanssa. Muutetun ehdotuksen 
määritelmiä ”raksi”, ”irtain nostoapuväline” ja ”nimelliskuorma” pidettiin 
tarpeettomina, ja ne poistettiin, kun taas määritelmä ”kori” siirrettiin yhteisen kannan 
kohtaan 4.1.1 – ”Määritelmiä” muutetun ehdotuksen kohdasta 6.1.1 – ”Määritelmä”. 

Liite I: Yhteiseen kantaan lisättiin kohta 4.1.2.1 – ”Vakavuuden puutteesta 
aiheutuvat riskit”, koska sen katsottiin olleen hyödyllinen direktiivissä 98/37/EY. 

Lisäksi yhteiseen kantaan lisättiin kohta 4.1.2.8 – ”Kiinteiden tasojen välillä 
liikkuvat koneet”, jossa on hyödyllisiä yleisiä vaatimuksia tämänkaltaisille 
nostokoneille. 

Liite I: Yhteiseen kantaan lisättiin kohta 4.1.3 – ”Soveltuvuus käyttötarkoitukseen”, 
koska sen katsottiin olleen hyödyllinen direktiivissä 98/37/EY. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 4.2.4 – ”Alttiina olevien henkilöiden riskit” 
poistettiin, koska sen katsottiin tulevan katetuksi yhteisen kannan uudella kohdalla 
4.1.2.8 – ”Kiinteiden tasojen välillä liikkuvat koneet”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 4.3 – ”Merkinnät” sanamuotoa muutettiin 
yhteisessä kannassa, jotta terminologia olisi johdonmukainen nykyisin käytettävien 
standardien kanssa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 4.4 – ”Käyttöohjeet” sanamuotoa muutettiin 
yhteisessä kannassa, jotta terminologia olisi johdonmukainen nykyisin käytettävien 
standardien kanssa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohdan 5 – ”Maanalaiseen työhön tarkoitettuja koneita 
koskevat olennaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat lisävaatimukset” sanamuotoa 
muutettiin yhteisessä kannassa, ja muutetun ehdotuksen kohta 5.3 – ”Valaistus” 
poistettiin, koska riskin katsottiin tulevan riittävästi katetuksi yleisellä vaatimuksella 
yhteisen kannan kohdassa 1.1.4 – ”Valaistus”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 6.1 – ”Yleistä” muutettiin yhteisessä kannassa, 
ja siihen sisällytettiin muutetun ehdotuksen 8 luvun yleiset vaatimukset, ja muutetun 
ehdotuksen kohta 6.1.1 – ”Määritelmä” siirrettiin yhteisen kannan kohtaan 4.1.1 – 
”Määritelmiä”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 6.2 – ”Hallintaelimet” muutettiin hieman 
yhteisessä kannassa. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 6.3 – ”Korissa oleviin henkilöihin kohdistuvat 
riskit” muutettiin yhteisessä kannassa, ja yhteisen kannan kohta 6.3.3 – ”Kuorman 
kantavan yksikön päälle putoavien esineiden aiheuttama riski” siirrettiin muutetun 
ehdotuksen kohdasta 8.1 – ”Kori”. 

Liite I: muutetun ehdotuksen kohta 6.4 – ”Kiinteiden tasojen välillä liikkuvat koneet” 
lisättiin yhteiseen kantaan, ja siihen otettiin muutetun ehdotuksen 7 ja 8 luvun 
vaatimukset yleisemmässä muodossa. 
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Liite I: muutetun ehdotuksen kohtaa 6.5 – ”Merkinnät” muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa, ja olennaiset tiedot täsmennettiin. 

Liite I: muutetun ehdotuksen 7 ja 8 luvun olennaisia turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia muutettiin, ja ne ilmaistaan yleisempinä vaatimuksina yhteisen 
kannan 4 ja 5 luvussa. 

Muutetun ehdotuksen liitettä II – ”Vakuutusten sisältö” muutettiin hieman, ja 
yhteisen kannan 2 kohdassa – ”Säilytys” olevat vaatimukset siirrettiin muutetun 
ehdotuksen liitteistä VII, X ja XI. 

Muutetun ehdotuksen liitettä III – ”CE-merkintä” muutettiin hieman yhteisessä 
kannassa, ja viimeisen kappaleen vaatimus ilmoitetun laitoksen tunnistenumerosta 
siirrettiin muutetun ehdotuksen liitteestä XI. 

Muutetun ehdotuksen liitteen IV – ”Konetyypit, joihin on sovellettava jotakin 
12 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä” sanamuotoa parannettiin 
yhteisessä kannassa, ja kolmea luokkaa, jotka sisältyivät jo direktiiviin 98/37/EY – 
”21. Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten”, ”22. Kaatumisen kestävät rakenteet 
(ROPS)” ja ”23. Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS)” – pidettiin 
hyödyllisinä, ja ne lisättiin luetteloon. 

Liite V – ”Viitteellinen luettelo 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista 
turvakomponenteista” siirrettiin muutetun ehdotuksen 2 artiklasta, ja sen sanamuotoa 
parannettiin yhteisessä kannassa. Lisäksi yhteisessä kannassa lisättiin viitteelliseen 
luetteloon luokat ”2. Henkilöiden havaitsemiseen suunnitellut turvalaitteet”, 
”8. Nostolaitteiden kuormituksen ja liikkeenhallinnan valvontalaitteet”, 
”11. Purkausjärjestelmät mahdollisten vaarallisten sähköstaattisten varausten 
syntymisen estämiseksi”, ”12. Liitteessä I olevissa 1.5.7, 3.4.7 ja 4.1.2.6 kohdassa 
tarkoitetut tehonrajoittimet ja varolaitteet”, ”13. Melupäästöjen ja tärinän 
vähentämiseksi tarkoitetut järjestelmät ja laitteet”, ”14. Kaatumisen kestävät 
rakenteet (ROPS)”, ”15. Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS)”, 
”16. Kaksin käsin käytettävät hallintalaitteet” ja ”17. Seuraavaan luetteloon sisältyvät 
komponentit niitä koneita varten, jotka on suunniteltu henkilöiden nostamiseen ja/tai 
laskemiseen eri tasojen välillä…”. 

Muutetun ehdotuksen liitettä VI – ”Koneiden tekninen eritelmä” muutettiin 
direktiivin käytännön soveltamisesta saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi, ja 
se numeroitiin uudelleen liitteeksi VII yhteisessä kannassa. Yhteiseen kantaan 
lisättiin B osa, jossa selvitetään vaatimukset, joiden kohteena ovat ”Puolivalmistetta 
koskevat asiaankuuluvat tekniset asiakirjat”. 

Muutetun ehdotuksen liitteen VII – ”Koneita koskeva sisäiseen tuotannonvalvontaan 
perustuva vaatimustenmukaisuuden arviointi” sanamuotoa muutettiin, ja se 
numeroitiin uudelleen liitteeksi VIII yhteisessä kannassa. Lisäksi poistettiin tietyt 
velvoitteet, jotka liittyivät EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, CE-merkintään 
ja tekniseen eritelmään, koska ne oli jo katettu yhteisen kannan 5 artiklassa ja 
uudessa liitteessä VII. 

Muutetun ehdotuksen liite VIII – ”Vaatimustenmukaisuuden arviointi koneiden 
osalta, jotka eivät itsessään aiheuta turvallisuus- ja terveysriskejä” poistettiin, koska 
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tähän liitteeseen viittaava 12 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely oli myös poistettu. 

Muutetun ehdotuksen liite IX – ”Liitteessä IV tarkoitetun koneen saattaminen 
yhdenmukaistettujen standardien mukaiseksi” poistettiin, koska tähän liitteeseen 
viittaava 12 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely oli 
myös poistettu. 

Muutetun ehdotuksen liitettä X – ”Liitteessä IV tarkoitetun koneen EY-
tyyppitarkastus” muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen liitteeksi IX – ”EY-
tyyppitarkastus” yhteisessä kannassa. Tietyt velvoitteet, jotka liittyivät EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, CE-merkintään ja tekniseen eritelmään, 
poistettiin, koska ne oli jo katettu 5 artiklassa. Lisäksi lisättiin vaatimukset EY-
tyyppitarkastustodistuksen voimassaolosta ja siihen liittyvistä valmistajan ja 
ilmoitetun laitoksen velvollisuuksista. 

Muutetun ehdotuksen liitettä XI – ”Liitteessä IV tarkoitetun koneen täydellinen 
laadunvarmistus” muutettiin, ja se numeroitiin uudelleen liitteeksi X – ”Täydellinen 
laadunvarmistus” yhteisessä kannassa. Tietyt velvoitteet, jotka liittyivät EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, CE-merkintään ja tekniseen eritelmään, 
poistettiin, koska ne oli jo katettu 5 artiklassa ja uudessa liitteessä III. 

Muutetun ehdotuksen liitettä XII – ”Vähimmäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon laitoksia nimettäessä” muutettiin hieman, ja se numeroitiin 
uudelleen liitteeksi XI yhteisessä kannassa. 

Muutetun ehdotuksen liitettä XIII – ”Vastaavuustaulukko”, jossa osoitetaan samaa 
aihetta käsittelevien direktiivin 98/37/EY osien ja tarkistetun direktiivin osien 
vastaavuus, ajantasaistettiin, ja se numeroitiin uudelleen liitteeksi XII yhteisessä 
kannassa. 

4. PÄÄTELMÄ 

Komissio katsoo, että 18. heinäkuuta 2005 yksimielisesti hyväksytyssä yhteisessä 
kannassa selvennetään entisestään tiettyjä kysymyksiä ja käsitteitä ja parannetaan 
tiettyjen vaatimusten sanamuotoa muuttamatta kuitenkaan komission ehdotuksen 
tavoitteita ja lähestymistapaa. Komissio voi siten kannattaa yhteistä kantaa. 

5. LAUSUMAT 

Komissio antoi seuraavat lausumat: 

Maatalous- ja metsätraktoreiden jättämistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
koskeva 1 artiklan 2 kohdan e alakohdan ensimmäinen luetelmakohta: 

”Neuvosto ja komissio toteavat, että kaikkien maatalous- ja metsätraktorien 
turvallisuuteen ja niiden käyttäjien terveyteen liittyvien seikkojen sisällyttämiseksi 
yhteen yhdenmukaistavaan direktiiviin, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden 
perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
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tyyppihyväksynnästä annettua direktiiviä 2003/37/EY on muutettava siten, että siinä 
otetaan huomioon kaikki konedirektiivin asiaa koskevat riskit. 

Tällaisen direktiiviin 2003/37/EY tehtävän muutoksen yhteydessä olisi myös 
konedirektiiviin tehtävä muutos siten, että poistetaan 1 artiklan 2 kohdan e 
alakohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta ilmaus ”riskien osalta”.” 

Vaatimustenmukaisuusolettamaa ja yhdenmukaistettuja standardeja koskeva 
7 artikla: 

”Komissio ilmoittaa tekevänsä voitavansa, jotta 2 artiklan l alakohdassa 
tarkoitettujen standardointivaltuutusten yhteydessä jokaisen standardin, jonka 
viitteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mahdollisten käyttäjien 
saatavilla olisi tietoja, joista selviäisi, mikä on kyseisen standardin lausekkeiden ja 
olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten välinen suhde. Uuden 
lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä selvennetään edelleen, kuinka kyseiset 
yhdenmukaistettua tietoa koskevat vaatimukset pantaisiin täytäntöön 
horisontaalisella tasolla kaikkien uuden lähestymistavan direktiivien osalta.” 

CE-merkintää koskeva 16 artiklan 3 kohta: 

”Komissio selventää uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä edellytyksiä 
kiinnittää koneisiin CE-merkintöjen ohella muita joko kansallisia, eurooppalaisia tai 
yksityisiä merkintöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön 
noudattamista.” 
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