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A vontatott gép oldalán, a teljesítményt felvevő tengelyt egy, a géphez rögzített védőházba kell 

helyezni. 

 

Nyomatékhatárolót vagy szabadonfutókat csak a hajtott gép melletti oldalon szabad a 

kardántengelyes csatlakozáshoz felszerelni. A kardántengelyt ennek megfelelően kell 

megjelölni.  

 

Minden vontatott gépnek, amelynek a működése kardántengely csatlakoztatását igényli az 

önjáró géphez (vagy vontatóhoz), rendelkeznie kell egy, a kardántengelyt csatlakoztató 

rendszerrel amely, amikor a gép nincs csatlakoztatva, megakadályozza, hogy a kardántengely 

és védőburkolata a talajjal vagy a gép valamely részével való érintkezés következtében 

károsodjon.  

 

A védőburkolat külső részeit úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, hogy ne forogjon 

együtt a kardántengellyel. A védőburkolatnak be kell fednie a kardántengelyt, egyszerű 

kardáncsuklók esetén a belső ívig, széles befogószögű kardáncsuklók esetén pedig legalább a 

külső csukló vagy csuklók közepéig.  

 

Ha a kardánhajtás közelében feljárót létesítenek munkaállásokhoz, azokat úgy kell megtervezni 

és gyártani, hogy a tengely védőburkolatait ne használják lépcsőként, kivéve, ha ezeket erre a 

célra tervezték és gyártották. 
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3.5. Egyéb veszélyek elleni védelem 

 

3.5.1. Akkumulátorok 

 

Az akkumulátorházat úgy kell tervezni és kialakítani, hogy el lehessen kerülni feldőlés vagy 

felborulás esetén elektrolit kiömlését a kezelőre, és/vagy el lehessen kerülni gőzök 

felgyülemlését abban a térben, ahol a kezelőszemélyek tartózkodnak. 

 

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az akkumulátort egy erre a célra szolgáló, 

könnyen hozzáférhető eszköz segítségével könnyen le lehessen kapcsolni róla.  

 

3.5.2. Tűz 

 

A gyártó által előrelátott veszélyektől függően, ha mérete engedi, a gépet úgy kell kialakítani, 

hogy:  

 

– könnyen hozzáférhető tűzoltó készülékeket szereljenek fel rá, vagy 

 

– beépített tűzoltó-berendezésekkel legyen felszerelve.  

 

3.5.3. Veszélyes anyagok kibocsátása 

 

Az 1.5.13. pont második és harmadik bekezdése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a 

gép fő funkciója a termékporlasztás. A kezelőszemélyt azonban védeni kell az ilyen veszélyes 

anyagoknak való érintkezésből adódó kockázatoktól.  

 



 
5786/2/05 REV 2  ZSFJ/ik 62 
I. MELLÉKLET DG C I   HU 

3.6.  Információk és jelölések 

 

3.6.1.  Jelek, jelzések és figyelmeztetések 

 

Minden gépen, ahol szükséges, fel kell tüntetni a használatra, beállításra és karbantartásra 

vonatkozó jelzéseket és/vagy tájékoztató táblákat a személyek egészségének és 

biztonságának védelme érdekében. Ezeket úgy kell kiválasztani, megtervezni és gyártani, 

hogy jól olvashatók és maradandók legyenek. 

 

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül a vezetőhellyel ellátott gépet az alábbi 

berendezésekkel kell felszerelni: 

 

– hangjelző készülék a személyek figyelmeztetésére, 

 

– a rendeltetésszerű üzemeltetési körülményeknek megfelelő fényjelző rendszer; ez utóbbi 

követelmény nem vonatkozik a kizárólag föld alatti munkát végző villamosenergia-

ellátás nélküli gépekre,  

 

– ha szükséges, a vontató és a gép között megfelelő kapcsolatnak kell lennie a jelzések 

működtetéséhez. 

 

A távvezérlésű gépeket, amelyek normál körülmények között személyek számára ütközés- 

vagy zúzódásveszélyt jelentenek, el kell látni megfelelő mozgásjelző készülékkel, vagy 

olyan eszközökkel, amelyek megvédik a veszélyeztetett személyeket az ilyen veszélyekkel 

szemben. Ugyanez vonatkozik az olyan gépekre, amelyek, használatuk során, állandóan 

ismétlődő előre- és hátramozgást végeznek egy tengely mentén, és ahol a gép hátsó részét a 

kezelőszemély közvetlenül nem láthatja. 
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A gépeket úgy kell gyártani, hogy a figyelmeztető és jelző berendezéseket ne lehessen 

véletlenül kikapcsolni. Ahol ez biztonsági szempontból elengedhetetlen, ezeket a 

szerkezeteket el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel ellenőrizhető, hogy működőképes 

állapotban vannak, és amelyek meghibásodásukat jelzik a kezelőszemély számára. 

 

Ha a gép vagy szerszámainak mozgása különösen veszélyes, a gépet el kell látni olyan 

jelzéssel, amely az üzemelő gép megközelítését megtiltja; a jeleknek megfelelő távolságból 

olvashatóknak kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák azoknak a személyek biztonságát, 

akiknek a közelben kell tartózkodni. 

 

3.6.2. Jelölések 

 

A gépen az alábbiakat kell olvashatóan és maradandóan feltüntetni: 

 

– névleges teljesítmény, kilowattban (kW) kifejezve , 

 

– a leggyakrabban használt gépösszeállítás tömege, kilogrammban (kg),  

 

valamint, ahol indokolt: 

 

– a legnagyobb vonóerő a vonószerkezetnél, Newton-ban (N), 

 

– a legnagyobb függőleges erő a vonószerkezetnél, Newton-ban (N). 
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3.6.3.  Használati utasítás  

 

3.6.3.1. Rezgések 

 

A használati utasításnak az alábbi információkat kell megadnia a gép által a karokra vagy 

az egész testre átvitt rezgések vonatkozásában: 

 

– a kart terhelő rezgésgyorsulás teljes értékét, ha az meghaladja a 2,5 m/s2-t. Ha ez az 

érték nem haladja meg a 2,5 m/s2-t, akkor ezt közölni kell;  

 

– a teljes testet terhelő rezgésgyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha az 

meghaladja a 0,5 m/s2-t. Ha ez az érték nem haladja meg a 0,5 m/s2 -t, akkor ezt 

közölni kell;  

 

– a mérési bizonytalanságot jelezni kell. 

 

Ezek az értékek vagy a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok, vagy egy, műszakilag a 

gyártandó géppel összehasonlítható gépen végzett mérések alapján meghatározott adatok.  

 

Ahol nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, az adott gépnek legmegfelelőbb módon 

kell a rezgést mérni.  

 

A méréskori működési feltételeket és a mérési kódot ismertetni kell.  
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3.6.3.2. Többcélú használat 

 

A felhasznált, cserélhető berendezéstől függően több célra használható gép esetén, a gép és a 

cserélhető berendezések használati utasításainak tartalmazniuk kell az alapgép és a 

felszerelhető berendezések biztonságos összeszereléséhez és használatához szükséges 

információkat. 

 

4.  KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI 

KÖVETELMÉNYEK AZ EMELÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK 

ELHÁRÍTÁSÁRA  

 

Az emelési műveletekkel veszélyt előidéző gépeknek meg kell felelniük az ebben a 

fejezetben leírt valamennyi egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános 

alapelvek, 4. pont).  

 

4.1. Általános 

 

4.1.1. Meghatározások 

 

a) „Emelési művelet”: árukat és/vagy személyeket magában foglaló egységnyi teher 

mozgatása, amely adott időben a magassági szintben változást eredményez. 

 

b) „Vezetett teher”: olyan teher, ahol a teljes mozgás merev vagy rugalmas terelők mentén 

történik, amelyek helyzetét rögzített pontok határozzák meg.  
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c) „Biztonsági tényező”: a részegység, a tartozék vagy a gép, gyártó vagy meghatalmazott 

képviselője által garantált teherbírásának és a részegységen feltüntetett legnagyobb 

teherbírásának a hányadosa.  

 

d) „Vizsgálati tényező”: az emelőgépen vagy teherfelvevő eszközön végzett statikai vagy 

dinamikai vizsgálathoz használt teher és az emelőgépen vagy teherfelvevő eszközön 

feltüntetett legnagyobb teherbírás hányadosa.  

 

e) „Statikai vizsgálat”: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet vagy a teherfelvevő 

eszközt először ellenőrzik, és a statikai vizsgálati tényezővel szorzott legnagyobb 

teherbírásnak megfelelő erővel terhelik, majd ismét ellenőrzik a terhelés megszüntetése 

után az esetleges károsodások meghatározása céljából.  

 

f) „Dinamikai vizsgálat”: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet minden lehetséges 

szerkezeti összeállításában működtetik a megfelelő dinamikai vizsgálati tényezővel 

megszorzott legnagyobb teherbírással, figyelembe véve az emelőgép dinamikai 

viselkedését azért, hogy ellenőrizzék annak hibátlan működését. 

 

g) „Fülke”: az emelőgépnek az a része, amelynek segítségével a személyeket és/vagy árukat 

alátámasztják a felemeléshez.  

 



 
5786/2/05 REV 2  ZSFJ/ik 67 
I. MELLÉKLET DG C I   HU 

4.1.2.  Mechanikai veszélyek elleni védelem  

 

4.1.2.1.  A stabilitás hiányából eredő veszélyek  

 

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az 1.3.1. pontban előírt stabilitás mind a 

működtetés alatt, mind azon kívül megmaradjon, beleértve valamennyi szállítási, 

összeszerelési és szétszerelési szakaszt, valamint az előrelátható alkatrész 

meghibásodásokat, valamint a használati utasítás szerint végrehajtott vizsgálatokat is. 

Ebből a célból a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelő ellenőrzési 

módszereket kell alkalmaznia. 

 

4.1.2.2.  Vezetősínen vagy sínpályán mozgó gépek 

 

A gépeket el kell látni olyan szerkezetekkel, amelyek a vezetősínekre vagy sínpályákra 

hatva megakadályozzák a kisiklást.  

 

Ha ezen szerkezetek ellenére a kisiklás veszélye fennmarad, vagy ha egy sín vagy egy 

járószerkezet meghibásodik, olyan szerkezeteket kell biztosítani, amelyek 

megakadályozzák, hogy a részegység, az alkatrész vagy a teher leessen, vagy a gép 

felboruljon.  
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4.1.2.3.  Mechanikai szilárdság 
 

A gépnek, a teherfelvevő eszköznek és elemeiknek el kell viselniük azt a terhelést, 

amelynek mind a működés során, mind pedig, ahol indokolt, azon kívül, ki vannak téve, a 

megadott üzembehelyezési és működési feltételek között, minden szerkezeti 

összeállításban és ahol indokolt, a légköri tényezőkre és az emberi erővel kifejtett 

erőhatásokra figyelemmel. Ennek a követelménynek szállítás, összeszerelés és szétszerelés 

során is eleget kell tenni.  

 

A gépeket és a teherfelvevő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, kellően 

figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot, hogy megakadályozzák az 

anyagkifáradásból vagy az elhasználódásból eredő hibákat. 

 

A felhasznált anyagokat a célzott munkakörnyezet alapján kell kiválasztani, különös 

tekintettel a korrózióra, a kopásra, a mechanikai behatásokra, szélsőséges hőmérsékletekre, 

az anyagkifáradásra, a ridegtörésre és az öregedésre. 

 

A gépeket és a teherfelvevő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy maradandó 

alakváltozás vagy észrevehető károsodás nélkül ellenálljanak a statikai túlterhelési 

vizsgálatoknak. A szilárdsági számításban figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági 

szint érdekében kiválasztott statikai vizsgálati tényező értékeit; ennek a tényezőnek az 

értékei az általános szabályok alapján a következők:  

 

a) kézi erővel működtetett gépek és teheremelő szerkezetek esetében: 1,5; 
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b) egyéb gépeknél: 1,25. 

 

A gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy meghibásodás nélkül kiállják a 

legnagyobb teherbírásnak a dinamikai vizsgálati tényezővel szorzott értékén végzett 

dinamikai vizsgálatot. Ezt a dinamikai vizsgálati tényezőt a megfelelő biztonsági szint 

elérése céljából választják ki: a tényező általános szabályok alapján egyenlő 1,1-el. A 

vizsgálatokat általános szabály szerint a megadott névleges sebességeknél kell 

végrehajtani. Ha a gép vezérlőrendszere több egyidejű mozgást is lehetővé tesz, a 

vizsgálatokat a legkedvezőtlenebb körülmények mellett kell végrehajtani, azaz általános 

szabály szerint, az érintett mozgások kombinálásával.  

 

4.1.2.4. Csigák, dobok, görgők, kötelek és láncok 
 

A csigák, dobok és görgők átmérője feleljen meg a kötelek vagy láncok méretének, 

amelyekkel felszerelhetők. 

 

A dobokat és görgőket úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a megfelelő 

köteleket vagy láncokat leesésük nélkül lehessen rájuk feltekerni.  

 

A közvetlenül a teher emelésére és tartására használt kötelek nem tartalmazhatnak 

toldásokat, csak a végeiken. A toldások azonban megengedettek olyan berendezéseknél, 

amelyeket úgy terveztek, hogy a használati céltól függően rendszeresen módosíthatók 

legyenek. 
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A teljes köteleknek és végeiknek olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely 

megfelelő biztonságot nyújt; általános szabály szerint ez a tényező: 5. 

 

Az emelőláncokhoz olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely megfelelő biztonságot 

nyújt; általános szabály szerint ez a tényező: 4. 

 

Annak az ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a gyártónak 

vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, a teher közvetlen emelésére használt 

lánc- és kötéltípus, valamint kötélvégek esetében, el kell végeznie vagy el kell végeztetnie 

a megfelelő vizsgálatokat. 

 
4.1.2.5. Emelőtartozékok és alkatrészeik  
 

Az emelőtartozékokat és alkatrészeiket úgy kell méretezni, hogy a megadott üzemelési 

körülmények között tervezett várható élettartamukkal összhangban a működési ciklusok 

számát, továbbá a kifáradási és öregedési folyamatokat is figyelembe kell venni.. 

 

Továbbá: 

 

a) a fémsodrony/kötélvég kombináció biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, 

hogy garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező általános szabály szerint: 

5. A köteleken toldás vagy hurok csak a végeken lehet; 
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b) ahol hegesztett láncszemű láncokat használnak, ezek rövid láncszemű típusúak 

legyenek. A láncok biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, hogy az garantálja a 

megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező általános szabály szerint: 4; 

 

c) a textil kötelek vagy hevederek biztonsági tényezője az anyagtól, a gyártási eljárástól, 

a méretektől és a használattól függ. Ezt a tényezőt úgy kell megválasztani, hogy 

megfelelő biztonsági szintet garantáljon; ez általános szabály szerint: 7, feltéve, hogy a 

felhasznált anyagok kimutathatóan nagyon jó minőségűek, és a gyártási módszer 

megfelel a tervezett használatnak. Ellenkező esetben, a tényezőt általános szabály 

szerint magasabb értékben határozzák meg az egyenértékű biztonsági szint biztosítása 

érdekében. A textil köteleken vagy hevedereken nem lehet csomó, kötés vagy toldás, 

csak a hevederek végein, kivéve a végtelenített hevedert; 

 

d) a hevederre felszerelt, vagy azzal együtt használt minden fém alkatrészre olyan 

biztonsági tényezőt kell kiválasztani, ami megfelelő biztonsági szintet garantál; ez a 

tényező általános szabály szerint: 4;  

 

e) több pászmából álló heveder legnagyobb terhelhetőségét a leggyengébb pászma 

biztonsági tényezője, a pászmák száma, és egy, a heveder kialakításától függő 

csökkentő tényező alapján határozzák meg; 

 

f) annak ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a 

gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, az a), b), c) és d) 

pontokban említett alkatrész esetében el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a 

megfelelő vizsgálatokat.  
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4.1.2.6. Mozgások vezérlése 

 

A mozgásokat vezérlő szerkezeteknek úgy kell működniük, hogy a gépek, amelyekre fel 

vannak szerelve, biztonságosak legyenek. 

 

a) A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és eszközökkel felszerelni, hogy részelemei 

mozgásának amplitúdója meghatározott határokon belül maradjon. Ezeknek a 

szerkezeteknek a működését, ahol indokolt, figyelmeztetésnek kell megelőznie. 

 

b) Ahol több rögzített vagy sínpályás gépet ugyanazon a helyen egyidejűleg lehet 

működtetni és ez az összeütközés veszélyével jár, ezeket a gépeket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy illeszthetőek legyenek olyan rendszerekhez, amelyekkel 

ezeket a kockázatokat el lehet kerülni. 

 

c) A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek ne csúszhassanak el 

veszélyesen, vagy ne eshessenek le szabadon és váratlanul, még akkor sem, ha 

energiaellátás részleges vagy teljes kimaradása következik be, vagy ha a 

kezelőszemély a gép működését leállítja. 

 

d) Normál üzemeltetési feltételek mellett a teher leengedése nem történhet kizárólag 

súrlódásos fékezéssel, kivéve olyan gép esetében, amelynek a működéséhez ez a 

megoldás szükséges.  

 

e) A tehermegfogó eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek véletlen 

leesése elkerülhető legyen.  
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4.1.2.7. Teher mozgása kezelés közben  

 

A gép vezetőhelyét úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb rálátást biztosítsa a 

mozgó részek mozgási pályáira, hogy elkerülhetők legyenek a személyekkel, eszközökkel 

vagy másik géppel való esetleges összeütközések, amelyek az egyidőben történő mozgások 

esetén jelenthetnek veszélyt.  

 

A vezetett terhet mozgató gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a személyeket ne 

érhesse sérülés a teher, a fülke vagy az ellensúlyok mozgása miatt.  

 

4.1.2.8. Rögzített szinteket kiszolgáló gépek 

 

4.1.2.8.1. A fülke mozgása 

 

A rögzített szinteket kiszolgáló gépek fülkéinek mozgatását a felvonóbejárók 

megközelítéséhez és a felvonóbejáróknál merev pálya mentén kell végezni. Az ollós 

rendszereket merev megvezetésnek kell tekinteni.  

 

4.1.2.8.2. A fülke megközelítése 

 

Ahol személyek megközelíthetik a fülkét, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy 

a megközelítéskor a fülke rögzített állapotát biztosítani lehessen, különösen be- és 

kirakodáskor. 
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A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a fülke és a kiszolgáló bejáró közötti 

szintkülönbség ne okozhasson botlásveszélyt.  

 

4.1.2.8.3. A mozgó fülkével való érintkezés veszélyei  

 

Ahol a 4.1.2.7. pont második bekezdésében előírt követelmények teljesítése érdekében a 

mozgásteret normál üzemeltetés közben megközelíthetetlenné kell tenni.  

  

Ha felülvizsgálat vagy karbantartás közben fennáll a veszély, hogy a fülke alatt vagy 

felett tartózkodó személyek összezúzódhatnak a fülke és bármely rögzített elem között, 

elegendő helyet kell biztosítani fizikai búvóhely (menekülőfülke), vagy a fülke mozgását 

blokkoló mechanikus eszközök segítségével. 

 

4.1.2.8.4. A fülkéről leeső teher okozta veszély  

 

Ahol fennáll a veszély a fülkéről leeső teher miatt, a gépet úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy ezt a veszélyt el lehessen kerülni. 

 

4.1.2.8.5. Felvonóbejárók 

 

A felvonóbejáróknál tartózkodó személyeknek a mozgó fülkével vagy más mozgó 

részekkel történő érintkezéséből adódó veszélyeket el kell kerülni. 
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Ha fennáll a veszély, hogy személyek a mozgástérbe eshetnek, amikor a fülke nincs a 

felvonóbejárónál, védőburkolatokat kell felszerelni ennek a veszélynek az elkerülése 

érdekében. Az ilyen védőburkolatok nem nyílhatnak a mozgástér irányába. Fel kell 

szerelni őket olyan kapcsolószerkezettel, amelyet a fülke helyzete vezérel, és amely 

megakadályozza:  

 

−  a fülke veszélyes mozgását, amíg a védőburkolatok nincsenek becsukva és lezárva,  

 

− a védőburkolat veszélyes kinyitását, amíg a fülke meg nem áll a megfelelő 

felvonóbejárónál. 

 

4.1.3. A célra való alkalmasság 

 

Amikor emelőgépet vagy emelőtartozékokat először hoznak forgalomba vagy helyeznek 

üzembe, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell a megfelelő 

intézkedések megtételével, vagy azok végrehajtatásával, hogy a használatra kész gép 

vagy az emelőtartozék – akár kézi, akár energia általi meghajtású – biztonságosan eleget 

tesz meghatározott céljainak.  

 

A 4.1.2.3. pontban említett statikai és dinamikai vizsgálatokat el kell végezni minden 

üzembe helyezendő emelőgépen. 

 

Ha a gépet nem lehet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője telephelyén összeállítani, 

a használat helyén kell végrehajtani a megfelelő intézkedéseket. Egyébként az 

intézkedéseket meg lehet tenni a gyártó telephelyén és a használat helyén is.  
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4.2.  A nem kézi erővel működtetett gépekre vonatkozó követelmények 

 

4.2.1.  Mozgások vezérlése 

 

A gép vagy részelemei mozgásainak vezérléséhez rögzítve tartandó vezérlő elemeket kell 

használni. Ugyanakkor, rész- vagy teljes mozgásoknál, ahol nem áll fenn a teher vagy a 

gép ütközésének veszélye, ezeket az elemeket helyettesíteni lehet a meghatározott 

szinteken automatikus megállásokat lehetővé tevő vezérléssel anélkül, hogy a mozgást 

vezérlő kezelőelemet folyamatosan működtetni kellene.  

 

4.2.2.  Tehervezérlés 

 

A legalább 1000 kilogramm legnagyobb teherbírású gépeket, valamint a 40000 Nm 

billentőnyomaték feletti gépeket el kell látni olyan szerkezettel, amely figyelmezteti a 

vezetőt és megakadályozza a teher veszélyes mozgását: 

 

– a gép túlterhelése esetén, akár a legnagyobb terhelés következtében, akár a túlzott 

teher miatt előálló legnagyobb nyomaték következtében, vagy  

  

– a billentőnyomaték meghaladása esetén. 

 

4.2.3. Kábellel megvezetett berendezések 

 

Kötélpályákat, vontatókat vagy vontatóállványokat ellensúllyal vagy olyan szerkezettel kell 

ellátni, amely biztosítja a kötélfeszesség állandó szabályozását.  
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4.3.  Információk és jelölések 

 

4.3.1. Láncok, kötelek és hevederek 

 

Minden emelőlánc, kötél vagy heveder szakaszon, amely nem része egy egységnek, el kell 

helyezni egy jelölést, vagy ahol ez nem lehetséges, egy lemezt vagy eltávolíthatatlan gyűrűt, 

amely feltünteti a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét és a vonatkozó 

tanúsítványt azonosító hivatkozást. 

 

A fenti tanúsítványnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:  

 

a) a gyártó neve és címe, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselő neve és címe,  

 

b) a lánc vagy kötél leírása, amely tartalmazza: 

 

– névleges méretét, 

 

– szerkezetét, 

 

– az alapanyagát, és 

 

– az alapanyagon végzett minden különleges metallurgiai kezelést,  
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c) az alkalmazott vizsgálati módszert, 

 

d) azt a legnagyobb megengedhető terhelést, amelynek használat közben a láncot vagy 

kötelet ki lehet tenni. A tervezett alkalmazások alapján értéksorozatot lehet megadni.  

 

4.3.2. Teheremelő eszközök 

 

A teheremelő eszközökön fel kell tüntetni a következő adatokat:  

 

– az anyag azonosítását, ahol ez az információ a biztonságos használathoz szükséges,  

 

– a legnagyobb teherbírást. 

 

Azoknak a teheremelő eszközöknek az esetében, amelyeken a jelölés elhelyezése fizikailag 

lehetetlen, az első bekezdésben említett adatokat egy lemezen vagy valamely más eszközön 

kell feltüntetni, és azt biztonságosan az eszközhöz kell rögzíteni. 

 

Az adatoknak olvashatóaknak kell lenniük, és olyan helyen kell elhelyezni azokat, ahol 

tartósan megmaradnak a megmunkálás, elhasználódás stb. mellett, illetve nem csökkentik az 

eszköz szilárdságát.  

 

4.3.3. Emelőgép 

 

A legnagyobb teherbírást a gépen feltűnő helyen kell feltüntetni. Ennek a jelölésnek 

olvashatónak, maradandónak és nem kódolt formátumúnak kell lennie. 
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Ahol a legnagyobb teherbírás a gép összeállításától függ, minden kezelőállást el kell látni egy 

teherbírási adatlappal, amely lehetőleg diagramokkal vagy táblázatokkal tünteti fel a 

különböző összeállításokra megengedett teherbírást. 

 

A kizárólag áruk emelésére tervezett gépen, amely fel van szerelve személyek által is 

megközelíthető fülkével, jól láthatóan és maradandóan fel kell tüntetni, hogy a személyek 

emelésére tilos használni. Ennek a figyelmeztetésnek minden megközelíthető helyről jól kell 

látszania.  

 

4.4.  Használati utasítás  

 

4.4.1. Teheremelő eszközök 

 

Minden teheremelő eszközhöz vagy kereskedelmi szempontból nem megosztható gyártási 

sorozatú teheremelő eszközhöz mellékelni kell használati utasítást, amely legalább a 

következő adatokat tartalmazza: 

 

a) a tervezett használatot, 

 

b) használati korlátozásokat (különösen azoknál a teheremelő eszközöknél, mint például a 

mágneses vagy vákuumos emelőlapok, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a 

4.1.2.6. e) pontnak). 

 

c) az összeszerelésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasításokat,  

 

d) az alkalmazott statikai vizsgálati tényezőt,  
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4.4.2.  Emelőgép 

 

Az emelőgépekhez mellékelni kell használati utasítást, amely az alábbi információkat 

tartalmazza: 

 

a) a gép műszaki jellemzői, és különösen:  

 

– a megengedett legnagyobb teherbírás, és ahol indokolt, a 4.3.3. pontban leírt terhelési 

adatlap vagy táblázat másolata,  

 

– a reakcióerők az alátámasztási és rögzítési pontoknál és ahol lehet, a vontatók 

jellemzői,  

 

– ahol indokolt, az ellensúly meghatározása és telepítési eszközei;  

 

b) a karbantartási napló tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez; 

 

c) kezelési utasítás, különösen a működtetésre vonatkozóan, ha a kezelőnek nincs 

közvetlen rálátása a teherre;  

 

d) ahol indokolt, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által vagy számára elvégzett 

statikai és dinamikai vizsgálat részleteit tartalmazó jegyzőkönyv; 

 

e) a 4.1.3 pontban hivatkozott szükséges utasítások a gép első üzembe helyezése előtt 

elvégzendő intézkedésekről, ha a gépet nem a gyártó telephelyén szerelték össze abban 

a formában, ahogyan használni fogják.  
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5.  A FÖLD ALATTI MUNKÁRA SZÁNT GÉPEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 

ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 

A föld alatti munkára szánt gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az 

ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek 

(lásd Általános alapelvek, 4. pont).  

 

5.1.  A stabilitás hiányából eredő veszélyek 

 

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az 

előreléptetésnél a kijelölt irány tartható legyen, és ne csúszhasson el a terhelés felvétele 

közben és terhelés eltávolítása után. A berendezést az egyedi hidraulikus támok felső lapjain 

rögzítőpontokkal kell ellátni. 

 

5.2. Mozgás 

 

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezésnek lehetővé kell tennie a személyek 

akadálytalan mozgását.  

 

5.3. Vezérlőberendezések 

 

A sínpályán mozgó gépek esetében a gyorsító- és fékberendezések irányításának kézi 

működtetésűnek kell lennie. Az indító berendezés azonban lehet lábbal irányítható.  

 

A géppel hajtott biztosítóberendezés vezérlőberendezéseit úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy helyváltoztatási műveleteknél a kezelőt egy beépített elem védje. A 

vezérlőberendezéseket védeni kell az alátámasztás véletlen elengedésével szemben. 
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5.4. Leállítás 

 

A föld alatti alkalmazásra használt sínen közlekedő önjáró gép vezérkörébe a gép mozgására 

ható éberségi berendezést kell felszerelni, hogy a mozgás leálljon, ha a vezető nem uralja a 

mozgást.  

 

5.5. Tűz 

 

A 3.5.2. pont második francia bekezdését kötelezően alkalmazni kell a fokozottan 

tűzveszélyes részeket tartalmazó gépekre.  

 

A föld alatti alkalmazásra szánt gépek fékrendszerét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy 

ne bocsásson ki szikrákat, illetve ne okozzon tüzet. 

 

A föld alatti alkalmazásra szánt, belsőégésű motorokkal felszerelt gépeket csak olyan 

motorokkal szabad felszerelni, amelyek alacsony gőznyomású üzemanyaggal működnek, és 

amelyekben semmilyen villamos szikra nem keletkezhet.  

 

5.6. Kipufogógázok 

 

A belsőégésű motoroknál nem alkalmazható felső füstgázkivezetés.  
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6.  KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI 

 KÖVETELMÉNYEK SZEMÉLYEK EMELÉSÉBŐL ADÓDÓ KÜLÖNLEGES 

 VESZÉLYEKET ELŐIDÉZŐ GÉPEKRE  

 

A személyek emelésével kapcsolatban veszélyt jelentő gépeket úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).  

 

6.1.  Általános 

 

6.1.1  Mechanikai szilárdság 

 

A bármilyen csapóajtóval ellátott fülkét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy területe és 

szilárdsága megfeleljen a megengedett legnagyobb létszámnak és a legnagyobb terhelésnek.  

 

A 4.1.2.4 és 4.1.2.5 pontban meghatározott elemekre megadott biztonsági tényező 

személyemelésre tervezett gépre nem alkalmazható, és általános szabály, hogy az értékét 

kétszerezni kell. A személyek vagy személyek és áruk emelésére tervezett gépet fel kell 

szerelni olyan fülke-felfüggesztő vagy alátámasztó rendszerrel, amelyet arra terveztek és 

gyártottak, hogy a megfelelő általános biztonságot garantálják és megakadályozzák a fülke 

leesését.  

 

Ha a fülkét kötelekkel vagy láncokkal függesztik fel, általános szabály, hogy legalább két, 

egymástól független kötélre vagy láncra van szükség, mindegyiket saját rögzítési ponttal 

ellátva.  
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6.1.2. A terhelés ellenőrzése nem emberi erővel mozgatott gépeknél 

 

A 4.2.2. pont szerinti követelményeket a legnagyobb hasznos terhelés és billentőnyomaték 

nagyságától függetlenül alkalmazni kell, hacsak a gyártó nem igazolja, hogy túlterhelés 

és/vagy felborulás veszélye nem áll fenn. 

 

6.2.  Vezérlőberendezések 

 

Ahol a biztonsági előírások más megoldásokról nem rendelkeznek, a fülkét általában úgy 

kell megtervezni és gyártani, hogy a benne tartózkodó személyek a lefelé és felfelé történő 

mozgást, és amennyiben szükséges, a fülke egyéb mozgásait vezérelni tudják.  

 

Működés közben, ezeknek a vezérlőberendezéseknek előnyt kell élvezniük, az ugyanarra a 

mozgásra vonatkozó egyéb vezérlésekkel szemben, a vészleállítók kivételével. 

 

E mozgások vezérlése folyamatos vezérlési elven kell, hogy alapuljon, kivéve, ha a fülke 

maga teljesen zárt. 

 

6.3. A fülkében vagy a fülkén tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek 

 

6.3.1. A fülke mozgásából eredő veszélyek 

 

A személyfelvonásra szolgáló gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a 

fülke gyorsulása vagy lassulása ne veszélyeztesse a személyeket. 
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6.3.2.  Személyek fülkéről való leesésének veszélye 

 

A fülke nem billenhet meg olyan mértékben, amely a benne tartózkodókat leesésének 

veszélyét előidézheti, beleértve azt is, amikor a gép és a fülke mozog. 

 

Ahol a fülke munkaállásként szolgál, gondoskodni kell a stabilitásról és a veszélyes 

mozgások megakadályozásáról. 

 

Amennyiben az 1.5.15. pontban említett intézkedések nem elégségesek, a tartóművet fel kell 

szerelni a fülkében tartózkodó személyek számának megfelelő számú rögzítési ponttal. A 

rögzítési pontok legyenek elég erősek a leesés elleni egyéni védőeszköz rögzítéséhez.  

 

A padlón vagy mennyezeten elhelyezett csapóajtót vagy az oldalsó ajtót úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy véletlenül ne nyílhasson ki, és csak olyan irányba nyílhasson, 

ami váratlan kinyílás esetén nem jár a kiesés veszélyével.  

 

6.3.3. A fülkére eső tárgyak okozta veszély 

 

Ahol fennáll a veszélye annak, hogy a fülkére ráeshetnek tárgyak és személyeket 

veszélyeztethetnek, a fülkét fel kell szerelni védőtetővel. 
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6.4. Rögzített felvonóbejárókat kiszolgáló gépek 

 

6.4.1.  A fülkében vagy a fülkén tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek 

 

A fülkét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a fülkében vagy a fülkén levő személyek 

és/vagy tárgyak bármilyen rögzített vagy mozgó elemmel való érintkezéséből adódó 

veszélyeket el lehessen kerülni. Ahol ennek a követelménynek a betartásához szükséges, a 

fülkének magának teljesen zárhatónak kell lennie, olyan ajtókkal, amelyeket felszereltek egy 

kapcsoló berendezéssel, ami a fülke veszélyes mozgását megakadályozza, ha az ajtók 

nincsenek zárva. Az ajtóknak zárva kell maradni, ha a fülke felvonóbejáratok között áll meg 

és fennáll a veszélye a fülkéből való kiesésnek. 

 

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ahol indokolt, berendezésekkel felszerelni, hogy 

a fülke irányítatlan felfele vagy lefele történő mozgása megakadályozható legyen. Ezeknek a 

berendezéseknek képesnek kell lennie arra, hogy a fülkét a megengedett legnagyobb 

terhelésnél és az előrelátható maximális sebességnél leállítsák.  

 

A leállítási művelet nem okozhat a fülkében levő személyekre veszélyes lassulást 

semmilyen terhelési körülmények mellett. 

 

6.4.2. A felvonóbejáróknál levő vezérlőberendezések 

 

A felvonóbejáratoknál elhelyezett vezérlőberendezések, kivéve a vészhelyzeti 

vezérlőberendezéseket, nem indíthatják el a fülkét, ha: 

 

– a fülkében levő vezérlőberendezés működésben van,  

  

– a fülke nincs a felvonóbejáratnál. 
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6.4.3. A fülke megközelítése 

 

A felvonóbejáróknál és a fülkén levő védőburkolatokat úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy a fülkébe való és az onnan történő be- és kiszállás biztonságos legyen, figyelembe 

véve a különböző emelendő árukat és személyeket.  

 

6.5. Jelölések 

 

A fülkén fel kell tüntetni a biztonság szavatolásához szükséges információkat, amelyek 

tartalmazzák az alábbiakat: 

 

– a fülkében tartózkodó személyek megengedett számát, 

 

– a megengedett legnagyobb terhelést. 
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II. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZATOK 

1.  TARTALOM  

 
A. A GÉP EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA 
 

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell 

elkészíteni (lásd I. melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont), géppel vagy kézzel, nagybetűvel írva.  

 

Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, amelyben forgalomba 

hozták, és kizár minden olyan alkatrészt, amelyet hozzáadnak, és/vagy olyan műveletet, amit 

a végső felhasználó ezt követően végez rajta. 

 

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

 

1. a gyártó, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselő cégneve és teljes címe,  

 

2. a műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott személy, akinek a 

Közösségben letelepedettnek kell lennie,  

 

3. a gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, 

 modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét,  
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4. kifejezett nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel ezen irányelv vonatkozó 

rendelkezéseinek, és ahol indokolt, egy hasonló nyilatkozatot arról, hogy a gép 

megfelel más közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek. Ezek a 

hivatkozások azon szövegekre vonatkoznak, amelyeket az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában közzétesznek,  

 

5. ahol indokolt, a IX. mellékletben említett EK-típusvizsgálatot elvégző bejelentett 

szervezet neve, címe és azonosítószáma, és az EK-típusvizsgálat tanúsítványának 

száma, 

 

6. ahol indokolt, a X. mellékletben említett teljes minőségbiztosítási rendszert 

jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítószáma,  

 

7. ahol indokolt, a 7. cikk (2) bekezdésében említett felhasznált harmonizált 

szabványok hivatkozásai,  

 

8. ahol indokolt, egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai, 

 

9. a nyilatkozat helye és kelte, 

 

10. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére 

jogosult személy azonosítója és aláírása. 
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B.  RÉSZBEN KÉSZ GÉP BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 
 

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell 

elkészíteni (lásd I. melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont), géppel vagy kézzel, nagybetűvel írva.  

 

A beépítési nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

 

1. a részben kész gép gyártójának, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselőnek a 

cégneve és teljes címe, 

 

2. a vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy, akinek a 

Közösségben székhellyel kell rendelkeznie, 

 

3. a részben kész gép leírása és azonosítása, beleértve: az eredeti megnevezését, 

 funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét, 

 

4. nyilatkozatot arról, hogy ezen irányelv mely alapvető követelményeit alkalmazták és 

teljesítették, és hogy a vonatkozó műszaki dokumentációt a VII. melléklet B. része 

szerint készítették el, valamint, ahol indokolt, nyilatkozatot arról, hogy a részben kész 

gép egyéb közösségi irányelveknek is megfelel. Ezek a hivatkozások azokra a 

szövegekre vonatkoznak, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétesznek. 
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5. annak elfogadása, hogy a nemzeti hatóságok indokolt kérésére a részben kész gépre 

vonatkozó információkat átadják. Ebben meg kell határozni az információ átadásának 

módját, a részben kész gép gyártója szellemi tulajdonjogának sérelme nélkül,  

 

6. nyilatkozat, hogy a részben kész gépet addig nem szabad üzembe helyezni, amíg arról a 

kész gépről, amelybe beépítik, el nem készült az ezen irányelv rendelkezéseinek való 

megfelelőségről szóló nyilatkozat, ahol ez indokolt,  

 

7. a nyilatkozat helye és kelte, 

 

8. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére 

felhatalmazott személy azonosítója és aláírása.  

 

2. IRATMEGŐRZÉS 

 

A gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselő köteles az eredeti EK-megfelelőségi 

nyilatkozatot a gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig megőrizni. 

 

A részben kész gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselője köteles az eredeti beépítési 

nyilatkozatot a részben kész gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig 

megőrizni.  
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III. MELLÉKLET 

 

CE-JELÖLÉS 

 

A CE megfelelőségi jelölés a „CE” kezdőbetűkből áll, a következő alakban: 

 

 
 

Ha a CE jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti ábrán feltüntetett arányokat meg kell tartani.  

 

A CE jelölés különböző elemeinek alapvetően ugyanazzal a függőleges mérettel kell rendelkezniük, 

ami nem lehet kisebb, mint 5 mm. A minimális mérettől el lehet térni kisméretű gépek esetében.  

 

A CE jelölést a gyártó vagy a meghatalmazott képviselője nevének közvetlen közelében kell 

elhelyezni, ugyanolyan módszerrel rögzítve.  

 

Ha a 12. cikk (3) bekezdés c) és a 12. cikk (4) bekezdés b) pontjában említett teljes 

minőségbiztosítási eljárást alkalmazták, a CE jelölés után fel kell tüntetni a bejelentett szervezet 

azonosítóját.  
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IV. MELLÉKLET 

 

 
GÉPKATEGÓRIÁK, AMELYEKRE  

A 12. CIKK (3) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN  
EMLÍTETT ELJÁRÁST KELL ALKALMAZNI  

 

 

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok 

megmunkálására, illetve húsfeldolgozásra, vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), alábbi típusú körfűrészek: 

  

1.1. Működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, amelyek rögzített gépággyal 

rendelkeznek, és a munkadarabot kézi előtolással vagy szétszerelhető gépesített előtolással 

mozgatják.  

 

1.2. Működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, kézzel működtetett váltakozó 

mozgású fűrészpaddal vagy kocsival.  

 

1.3 Működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, amelyek a munkadarabokat 

beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatják.  

 

1.4. Mozgóélű fűrészgépek, amelyek a munkadarabot mechanikus éllel és kézi behelyezéssel 

és/vagy kivétellel mozgatják.  

 

2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.  
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3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra a munkadarab kézi behelyezésével 

és/vagy kivételével. 

 

4. Az alábbi típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a 

fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy 

húsfeldolgozásra, és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok 

feldolgozására: 

 

4.1. Működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, váltakozó mozgású fűrészpaddal 

vagy gépággyal. 

 

4.2. Váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgépek. 

 

5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló 

fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására. 

 

6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással. 

 

7. Függőleges marógépek kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására. 

 

8. Faipari kézi láncfűrészgépek. 
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9. Présgépek, beleértve a hajlítógépeket, fémek hidegmegmunkálására, a munkadarab kézi 

behelyezésével és/vagy kivételével, amelyek mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 

6 mm-t, és a sebességük meghaladhatja a 30 mm/s értéket. 

 

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések a munkadarab kézi behelyezésével 

és/vagy kivételével. 

 

11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy 

kivételével. 

 

12. Az alábbi típusú, földalatti munkára szolgáló gépek: 

 

12.1. mozdonyok és fékezőkocsik, 

 

12.2. hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak. 

 

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek, amelyek présmechanizmussal 

vannak felszerelve. 

 

14. Leszerelhető erőátviteli tengelyek és védőburkolateik.  

 

15. Leszerelhető erőátviteli berendezések védőburkolatai.  

 

16. Járműveket kiszolgáló emelők. 
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17. Személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a 

leesés veszélye több mint három méter magasságból.  

 

18. Hordozható patronos rögzítő és egyéb összekapcsoló gépek.  

 

19. Személyek detektálására szolgáló védőberendezések.  

 

20. A 9., 10. és 11. pontban említett, a gép védelmére tervezett energia-meghajtású kapcsolható 

mozgatható védőburkolatok.  

 

21. A gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek. 

 

22. A felborulást gátló szerkezet (ROPS). 

 

23. A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS). 
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V. MELLÉKLET 

 

A 2. CIKK c) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK  

INDIKATÍV LISTÁJA  

 

1. Leszerelhető mechanikus erőátviteli tengelyek védőburkolatai, 

 

2. Személyek detektálására (védelemére) tervezett biztonsági eszközök,  

 

3. A IV. melléklet 9., 10. és 11. pontjában említett, a gép védelmére tervezett energia-

meghajtású összekapcsolható, mozgatható védőburkolatok,  

 

4. A biztonsági funkciókat szolgáló logikai egységek, 

 

5. A gépen a veszélyes mozgások ellenőrzésére szolgáló, hibajelző kiegészítő rendszerrel ellátott 

szelepek,  

 

6. A gép kibocsátásainak (emisszió) megkötésére szolgáló rendszerek, 

 

7. A gép munkafolyamatában részt vevő mozgó részek ellen a személyek védelmére tervezett 

védőburkolatok és védőberendezések,  

 

8. Az emelőgépek berakodásának és mozgásvezérlésének megfigyelésére szolgáló berendezések,  
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9. Korlátozó eszközök, amelyek a személyeket ülésükhöz rögzíti,  

 

10. Vészleállító berendezések, 

 

11. A potenciálisan veszélyes elektrosztatikus töltések felhalmozódását megakadályozó kisütő 

szerkezetek,  

 

12. Az I. melléklet 1.5.7, 3.4.7 és 4.1.2.6 pontjában említett energiakorlátozó és kioldó 

berendezések, 

 

13. A zaj- és rezgéscsökkentő rendszerek és berendezések,  

 

14. A felborulást gátló szerkezet (ROPS), 

 

15. A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS), 

 

16. A két kézzel kezelt vezérlőberendezés, 

 

17. A gép különböző felvonóbejárói között a személyek emelésére és/vagy süllyesztésére 

tervezett elemei, amelyek az alábbi listában szerepelnek:  

a) a felvonóbejáró ajtók zárására szolgáló szerkezetek, 

b) a teherhordó egység leesését vagy ellenőrizetlen felfele történő mozgását 

megakadályozó berendezések, 
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c) túlsebességet korlátozó berendezések, 

d) energiagyűjtő lengéscsillapítók  

– nem soros vagy 

– a visszafelé történő mozgás csillapításával,  

e) energiaelosztó lengéscsillapítók, 

f) hidraulikus energiakörök emelőihez beszerelt védőberendezések, ahol ilyeneket a leesés 

elleni védelem céljából használnak,  

g) elektronikus alkatrészeket tartalmazó biztonsági kapcsoló jellegű, elektromos biztonsági 

berendezések. 
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VI. MELLÉKLET 

 

A RÉSZBEN KÉSZ GÉPEK ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSAI 

 

A részben kész gépek összeszerelési utasításainak tartalmaznia kell azon feltételek leírását, 

amelyeknek meg kell felelni a végleges gépbe történő megfelelő beépítést figyelembe véve,, a 

biztonság és az egészség veszélyeztetése nélkül. 

 

Az összezserelési utasítást az egyik közösségi hivatalos nyelven kell elkészíteni, amely elfogadható 

azon gyártó számára, akinek a telephelyén a részben kész gépet összeszerelik. 
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VII. MELLÉKLET 

 

A. A GÉP MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

A melléklet e része a műszaki dokumentáció összeállításának folyamatát írja le. A műszaki 

dokumentáció igazolja, hogy a gép megfelel az irányelv követelményeinek. Ennek az értékeléshez 

szükséges mértékben kell lefednie a gép tervezését, gyártását és működését. A műszaki 

dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni, kivéve a gép használati 

utasítását, amelyre az I. melléklet 1.7.4.1 pontjának különleges rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

1. A műszaki dokumentáció tartalmazza az alábbiakat: 

 

a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja: 

 

− a gép általános leírását; 

 

− a gép működésének megértéséhez szükséges átfogó rajzot, a vezérlőkörök rajzait, 

valamint a vonatkozó leírásokat és magyarázatokat; 

 

− teljes részletességű terveket, a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati 

eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek szükségesek annak ellenőrzéséhez, 

hogy a gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek; 
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− a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve: 

 

− ezen irányelvnek a szóban forgó gépre vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági követelmények listáját,  

 

− az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére 

irányuló védőintézkedések leírását, és ahol indokolt, a géppel kapcsolatos 

fennmaradó veszélyek feltüntetését;  

 

− az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e 

szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket; 

 

− minden, a gyártó, vagy a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője részéről 

kiválasztott testület által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki 

jelentést,  

 

− a gép használati utasításának egy másolatát; 

 

− ahol indokolt, a beépített, részben kész gép beépítési nyilatkozatát és az ehhez 

kapcsolódó összeszerelési utasításokat;  

 

− ahol indokolt, a gép és az egyéb beépített termékek EK-megfelelőségi 

nyilatkozatának másolatát;  

 

− az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy másolata; 
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b) sorozatgyártásnál azok a belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gép ezen 

irányelv rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen. 

 

A gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a 

szerelvényekre és a kész gépre vonatkozóan, hogy meghatározza, biztonságosan 

összeszerelhető és üzembe helyezhető-e a tervezése és kivitelezése alapján. A vonatkozó 

jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni. 

 

2. Az 1. pontban említett műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak 

rendelkezésére kell bocsátani, a gép, vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának 

dátumát követő legalább 10 évig. 

 

Ezt a műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és nem kell állandóan 

rendelkezésre állnia fizikailag sem. Összeállítását és hozzáférhetőségét azonban az 

összetettségével arányos időn belül biztosítania kell az EK-megfelelőségi nyilatkozatban 

kijelölt személynek. 

 

A műszaki dokumentációnak nem kell tartalmaznia részletes terveket vagy egyéb különleges 

információt a gép gyártásakor beépített részegységekről, kivéve, ha ezek ismerete 

elengedhetetlen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való 

megfelelőség ellenőrzéséhez. 

 

3. Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció 

bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott gép ezen irányelv 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelőségét kétségbe 

vonják. 
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B. RÉSZBEN KÉSZ GÉP MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA  

 

Ez a rész a műszaki dokumentáció összeállításának folyamatát írja le. A műszaki dokumentáció 

igazolja, hogy az irányelv mely követelményeit alkalmazták és teljesítették. A dokumentációban a 

vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelőség 

értékeléséhez szükséges mértékben kell lefedni a részben kész gép tervezését, gyártását és 

működését. A dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni.  

A dokumentáció a következőket kell hogy tartalmazza: 

a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja: 

− a részben kész gép teljes rajza és a vezérlőkörök rajzait,  

− a teljes részletezésű terveket, a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati eredményekkel, 

tanúsítványokkal stb., amelyek szükségesek annak ellenőrzéséhez, hogy a részben kész 

gép megfelel-e a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, 

− a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve  

− ezen irányelv vonatkozó és teljesített alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeinek listáját, 
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− az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére 

irányuló védőintézkedések leírását, és ahol indokolt, a részben kész géppel 

kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését; 

− az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok 

által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, 

− minden, a gyártó, vagy a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője részéről választott 

testület által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki jelentést, 

− a részben kész gép összeállítási utasításainak egy másolatát; 

b) sorozatgyártásnál azok a belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a részben kész gép 

ezen irányelv rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen. 

A gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a 

szerelvényekre és a részben kész gépre vonatkozóan, hogy meghatározza, biztonságosan 

összeállítható és üzembe helyezhető-e a tervezése és kivitelezése alapján. A vonatkozó jelentéseket 

és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.  
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A vonatkozó műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell 

bocsátani, a gép, vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának dátumát követő legalább 

10 évig. A műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és nem kell állandóan 

rendelkezésre állnia fizikailag sem. Összeállítását és hozzáférhetőségét azonban az összetettségével 

arányos időn belül a beépítési nyilatkozatban kijelölt személynek biztosítania kell. 

Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció 

bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott részben kész gép ezen 

irányelv alapvető alkalmazott és tanúsított egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való 

megfelelőségét kétségbe vonják. 
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VIII. MELLÉKLET 

 

 A GÉP GYÁRTÁSA SORÁN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ 

MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉS 

 

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amellyel a 2. és 3. pontban meghatározott 

követelményeket végrehajtó gyártó vagy meghatalmazott képviselője biztosítja és nyilatkozik 

arról, hogy a szóban forgó gép megfelel ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.  

 

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a VII. melléklet A. részében említett 

műszaki dokumentációt a szóban forgó sorozat minden egyes jellemző típusára el kell 

készítenie. 

 

3. A gyártónak meg kell tennie minden szükséges intézkedést, hogy a gyártási folyamat 

biztosítsa a gyártott gép a VII. melléklet A. részében említett műszaki dokumentációnak és 

ezen irányelv követelményeinek való megfelelőségét. 
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IX. MELLÉKLET 

 

EK-TÍPUSVIZSGÁLAT 

 

Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amelynek keretében egy bejelentett szervezet megállapítja és 

tanúsítja, hogy a gépnek a IV. mellékletben hivatkozott egy jellemző példánya (a továbbiakban 

„típus”), eleget tesz az ebben az irányelvben foglalt követelményeknek.  

 

1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a VII. melléklet A. részében említett 

műszaki dokumentációt minden egyes típusra el kell készítenie. 

 

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének az EK-típusvizsgálatra irányuló kérelmet 

minden egyes típusra be kell nyújtania az általa kiválasztott bejelentett szervezethez.  

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

− a gyártó, és indokolt esetben a meghatalmazott képviselője nevét és címét,   

 

− egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 

nyújtották be,  

 

− a műszaki dokumentációt. 

 

Továbbá, a kérelmezőnek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátania egy mintát a 

típusból. A bejelentett szervezet kérhet további mintákat, ha azt a vizsgálati program 

megkívánja.  
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3. A bejelentett szervezet: 

 

3.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt, ellenőrzi, hogy a típust a műszaki dokumentációnak 

megfelelően gyártották-e, és megállapítja, mely elemeket terveztek a 7. cikk (2) bekezdésében 

hivatkozott szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően, valamint meghatározza azokat 

az elemeket, amelyek tervezése nem azon szabványok vonatkozó rendelkezései alapján 

történt; 

 

3.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat, annak 

megállapítására, hogy az alkalmazott megoldások eleget tesznek-e ezen irányelv alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek abban az esetben, ha a 7. cikk (2) 

bekezdésében említett szabványokat nem alkalmazták; 

 

3.3. ha a 7. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványokat alkalmazták, elvégzi vagy 

elvégezteti a szabványok tényleges alkalmazását igazoló ellenőrzéseket, méréseket és 

vizsgálatokat; 

 

3.4. megegyezik a kérelmezővel arról a helyről, ahol ellenőrzik, hogy a típus gyártása a 

megvizsgált műszaki dokumentáció szerint történt-e, és a szükséges ellenőrzéseket, méréseket 

és vizsgálatokat elvégzik. 

  

4. Ha a típus megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a szervezet kiállít egy EK-típusvizsgálati 

tanúsítványt a kérelmező számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó és meghatalmazott 

képviselője nevét és címét, az elfogadott típus azonosításához szükséges adatokat, a 

vizsgálatok eredményeit, és a tanúsítvány kiadásának esetleges feltételeit.  
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A gyártónak és a bejelentett szervezetnek a tanúsítvány másolatát, a műszaki dokumentációt 

és valamennyi vonatkozó dokumentumot a tanúsítvány kiadásának időpontjától számított 15 

évig meg kell őriznie.  

 

5. Ha a típus nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet elutasítja a 

kérelmező számára az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiadását, és részletesen megindokolja az 

elutasítást. Értesíti a kérelmezőt, a többi bejelentett szervezetet és azt a tagállamot, amelyik a 

szervezetet bejelentette. A fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni. 

 

6. A kérelmező értesíti az EK-típusvizsgálati tanúsítványra vonatkozó műszaki dokumentációt 

megőrző bejelentett szervezetet valamennyi, az elfogadott típuson végrehajtott módosításról. 

A bejelentett szervezet megvizsgálja ezeket a módosításokat és vagy megerősíti a meglevő 

EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét, vagy újat ad ki, ha a módosítások 

veszélyeztethetik az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való 

megfelelőséget vagy a típus rendeltetésszerű használatát. 

 

7. A Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek, kérésre beszerezhetik az EK-

típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát. Indokolt kérésre, a Bizottság és a tagállamok 

beszerezhetik a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által elvégzett vizsgálatok 

eredményeinek egy másolatát. 

 

8. Az EK-típusvizsgálat iratait és a kapcsolódó levelezést annak a tagállamnak a hivatalos 

közösségi nyelvén kell elkészíteni, ahol a bejelentett szervezet székhelye van, illetve a 

bejelentett szervezet által elfogadható bármely közösségi hivatalos nyelven. 



 
5786/2/05 REV 2  ZSFJ/ik 4 
IX. MELLÉKLET DG C I   HU 

9. Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényessége 

 

9.1 A bejelentett szervezet folyamatosan felelős azért, hogy az EK-típusvizsgálati tanúsítvány 

érvényes maradjon. Értesíti a gyártót minden olyan nagyobb változásról, amely a tanúsítvány 

érvényességére hatással lehet. A bejelentett szervezet a már nem érvényes tanúsítványokat 

visszavonja. 

 

9.2 Az adott gép gyártója folyamatosan felel azért, hogy a gép megfeleljen a műszaki ismeretek 

adott fejlettségi fokának.  

 

9.3 A gyártónak ötévente kérnie kell a bejelentett szervezettől az EK-típusvizsgálati tanúsítvány 

felülvizsgálatát.  

 

 Ha a bejelentett szervezet úgy találja, hogy a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát 

figyelembe véve a tanúsítvány továbbra is érvényes, a tanúsítványt további öt évre megújítja. 

 

A gyártó és a bejelentett szervezet a tanúsítvány, a műszaki dokumentáció és valamennyi 

vonatkozó dokumentum másolatát a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 15 évig 

megőrzi. 

 

9.4 Abban az esetben, ha az EK-típusvizsgálati tanúsítványt nem újítják meg, a gyártónak az 

érintett gép forgalmazását meg kell szüntetnie.  
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X. MELLÉKLET 

 

TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

Ez a melléklet a IV. mellékletben említett gépek megfelelőségi értékelési eljárását írja le az olyan 

gép esetében, amelyet teljes minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával gyártottak. Leírja azt az 

eljárást, amellyel a bejelentett szervezet értékeli és jóváhagyja a minőségbiztosítási rendszert és 

felügyeli annak alkalmazását. 

 

1. A gyártónak működtetnie kell egy jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert a tervezésre, 

gyártásra, végső ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozóan, a 2. pont meghatározása szerint, és a 

3. pontban említett felülvizsgálatra figyelemmel. 

 

2. Minőségbiztosítási rendszer 

 

2.1 A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minőségbiztosítási rendszere értékelése 

céljából az általa kiválasztott bejelentett szervezethez kérelmet kell benyújtania.  

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

– a gyártó, és ahol indokolt, meghatalmazott képviselője nevét és címét,  

 

– a gép tervezésének, gyártásának, ellenőrzésének, vizsgálatának és tárolásának helyét,  

 

– A VII. melléklet A. részében leírt műszaki dokumentációt, minden, a IV. 

mellékletben említett, gyártani tervezett géptípus egy-egy modelljére vonatkozóan;  
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– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját, 

 

– egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet nem nyújtották be másik bejelentett 

szervezethez.  

 

2.2 A minőségbiztosítási rendszernek szavatolnia kell az ezen irányelv rendelkezéseinek való 

megfelelőséget. Minden, a gyártó által jóváhagyott elemet, követelményt és rendelkezést 

szisztematikusan és rendszerezve kell dokumentálni, mérések, eljárások és írásos 

utasítások formájában. A minőségbiztosítási dokumentáció lehetővé kell, hogy tegye az 

eljárási és minőségbiztosítási intézkedések, úgymint minőségbiztosítási programok, tervek, 

gépkönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.  

 

A minőségbiztosítási dokumentáció tartalmazza különösen az alábbiak megfelelő leírását:  

 

− a minőségbiztosítási célkitűzéseket, a szervezeti felépítést a vezetés feladatait és 

jogkörét a gép tervezésére és minőségére vonatkozóan;  

 

− a műszaki tervezési leírást, beleértve az alkalmazni kívánt szabványokat és 

amennyiben a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabványokat nem alkalmazzák 

teljes mértékben, azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében tesznek, 

hogy ezen irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek eleget 

tegyenek;  

 

− a tervezés ellenőrzési és igazolási módszereit, eljárásait és a szisztematikus 

intézkedéseit, amelyeket az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó gép 

tervezésekor alkalmaznak; 
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−  azokat a megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszereket, 

eljárásokat és szisztematikus intézkedéseket, amelyeket alkalmazni kívánnak; 

 

−  a gyártás előtt, közben és után elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, valamint 

ezek gyakoriságát; 

 

− a minőségbiztosítási dokumentumokat, így például a felülvizsgálati jelentéseket, 

vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat, és az érintett személyzet képzettségére 

vonatkozó jelentéseket; 

 

− a gép elvárt tervezésére és minőségére vonatkozó eredmények felügyeletének 

eszközeit, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének eszközeit. 

 

2.3 A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása 

érdekében, hogy az megfelel-e a 2.2. pont követelményeinek.  

 

A vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer elemeiről 

vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 2.2. pont szerinti vonatkozó követelményeknek.  

 

Az ellenőrök között legalább egy olyan személynek kell lennie, aki szakértelemmel 

rendelkezik a gép technológiájának értékelésében. Az értékelési eljárás magában foglal egy 

olyan ellenőrzést, amit a gyártó telephelyén végeznek el.  

 

A gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét tájékoztatni kell a határozatról. A határozat 

tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az indokolással ellátott értékelési határozatot. A 

fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni. 
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2.4 A gyártó vállalja, hogy a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer által támaszott 

követelményeknek eleget tesz, és biztosítja, hogy az megfelelő és hatékony marad.  

 

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet értesíti minden, a rendszert érintő tervezett változtatásról.  

 

A bejelentett szervezet értékeli az előterjesztett változtatásokat és eldönti, hogy a módosított 

minőségbiztosítási rendszer a 2.2. pont szerinti követelményeknek továbbra is eleget tesz-e, 

vagy újraértékelésre van szükség. 

 

A bejelentett szervezet határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 

eredményeit és az indoklással ellátott értékelési határozatot.  

 

3. A bejelentett szervezet felelősségébe tartozó felügyelet  

 

3.1 A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó kellőképpen eleget tesz-e a jóváhagyott 

minőségbiztosítási rendszer által támasztott kötelezettségeknek.  

 

3.2 A gyártónak a felügyelet céljából lehetővé kell tennie a bejelentett szervezet számára a 

tervezés, gyártás, ellenőrzés, vizsgálat és raktározás helyéhez való hozzáférést, és 

rendelkezésére kell bocsátania valamennyi szükséges információt, úgymint:  

 

− a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt, 
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− a minőségbiztosítási rendszernek a tervezésre vonatkozó részében megadott 

minőségügyi adatokat, úgymint az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,  

 

− a minőségbiztosítási rendszernek a gyártásra vonatkozó részében megadott minőségügyi 

adatokat, úgymint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az 

érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések stb.  

 

3.3 A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 

gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert; a gyártónak erről ellenőrzési 

jelentést ad. Az időszakos ellenőrzéseket háromévenként kell teljes mértékben újra elvégezni.  

 

3.4 Ezen túlmenően a bejelentett szervezet a gyártónál előre be nem jelentett látogatást tehet. 

Ezeknek a kiegészítő látogatásoknak a szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet 

által vezetett felügyeleti-látogatási rendszer alapján kell meghatározni. Különösen, az alábbi 

tényezőket kell figyelembe venni a felügyeleti- látogatási rendszerben: 

 

− az előző felügyeleti látogatások eredményeit; 

 

− a javító intézkedések felügyeletének szükségességét; 

 

− ahol indokolt, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges feltételeket; 

 

− a gyártási folyamat, az intézkedések vagy módszerek felépítésének jelentős 

változtatásait. 
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Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szervezet, amennyiben szükséges, végezhet, 

vagy végeztethet vizsgálatokat a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének 

ellenőrzésére. A gyártónak átad egy látogatási jegyzőkönyvet, és ha vizsgálatot végeztek, a 

vizsgálati jegyzőkönyvet.  

 

4. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a nemzeti hatóságok számára az alábbiakat teszi 

hozzáférhetővé az utolsó gyártástól számított tíz évig:  

 

–  A 2.1. pontban említett dokumentációt, 

 

– A 2.4. pont harmadik és negyedik albekezdésében és a 3.3, valamint a 3.4 pontban 

említett bejelentett szervezet által hozott határozatokat és elkészített jelentéseket.  
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XI. MELLÉKLET 

 

A. A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A BEJELENTETT SZERVEZETEK KIJELÖLÉSE SORÁN 
FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK  

 

1. A vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás végzéséért felelős szervezet, ennek vezetője és 

alkalmazottja nem lehet annak a gépnek a tervezője, gyártója, szállítója vagy üzembeállítója, 

amelyet ellenőriznek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. 

Nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként, a gép tervezésében, 

gyártásában, forgalmazásában vagy karbantartásában. Ez nem zárja ki műszaki információk 

cseréjének a lehetőségét a gyártó és a szervezet között.  

2. A szervezet és alkalmazottai az ellenőrző vizsgálatokat a szakmai integritás és a műszaki 

ismeretek legmagasabb szintjén végzik el, mentesen minden olyan külső ráhatás vagy 

befolyásolás, különösen pénzügyi befolyásolás alól, ami hatással lehet állásfoglalásukra, vagy 

az ellenőrzés eredményeire, különösképpen olyan személyek vagy személyek csoportjai 

részéről, akik érdekeltek az ellenőrzések eredményében. 

3. A szervezetnek rendelkeznie kell minden olyan géptípushoz, amelyre kijelölték, a szükséges 

alkalmazottakkal akik műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal a 

megfelelőség-értékelés végrehajtásához.. Rendelkeznie kell a vizsgálatok végrehajtásával 

kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges 

eszközökkel; rendelkezésére kell állnia a rendkívüli vizsgálatokhoz szükséges 

berendezéseknek is.  

 

4. Az ellenőrzésért felelős alkalmazottak: 

 

− alapos műszaki és szakmai képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek, 
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− kielégítő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek az általuk végzett vizsgálatok 

követelményeiről, és megfelelő tapasztalatokkal kell, hogy bírjanak az ilyen vizsgálatok 

terén, 

 

− képesnek kell lenniük olyan tanúsítványok, jegyzőkönyvek és a jelentések kiállítására, 

amelyek elvárhatók a vizsgálatok elvégzésének a hitelességéhez. 

 

5. Biztosítani kell a vizsgálatot végző alkalmazottak pártatlanságát. Díjazásuk nem függhet az 

általuk elvégzett vizsgálatok számától, illetve az ilyen vizsgálatok eredményétől. 

 

6. A szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha az állam, a nemzeti jogi előírásokkal 

összhangban átvállalja a felelősséget, vagy ha maga a tagállam közvetlenül felelős a 

vizsgálatokért. 

 

7. A szervezet alkalmazottainak be kell tartaniuk a szakmai titoktartás követelményeit minden, 

ezen irányelv vagy ezt az irányelvet átültető nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott 

feladataik végzése során birtokukba jutott információ tekintetében (annak az államnak az 

illetékes közigazgatási hatóságait kivéve, ahol a szervezet tevékenységét kifejti).  

 

8. A bejelentett szervezetek részt vesznek a koordinációs tevékenységben. Az európai 

szabványügyi tevékenységben közvetlenül, vagy képviselő útján vesznek részt, hogy ismerjék 

a vonatkozó szabványok helyzetét.  

 

9. A tagállamok megtehetnek minden olyan intézkedést, amit szükségesnek tartanak azért, hogy 

egy bejelentett szervezet tevékenységének megszűnése esetén gondoskodhassanak arról, hogy 

az ügyfelek aktáit egy másik szervezethez továbbítsák, vagy azok annak a tagállamnak a 

rendelkezésére álljanak, amelyik a szervezetet bejelentette.  
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XII. MELLÉKLET 

 

      MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT1 

 

A 98/37/EK irányelv Ez az irányelv 

1. cikk (1) bekezdés 1. cikk (1) bekezdés 

1. cikk (2) bekezdés a) pont 2. cikk a) és b) pont 

1. cikk (2) bekezdés b) pont 2. cikk c) pont 

1. cikk (3) bekezdés 1. cikk (2) bekezdés 

1. cikk (4) bekezdés 3. cikk 

1. cikk (5) bekezdés - 

2. cikk (1) bekezdés 4. cikk (1) bekezdés 

2. cikk (2) bekezdés 15. cikk 

2. cikk (3) bekezdés 6. cikk (3) bekezdés 

3. cikk 5. cikk (1) bekezdés a) pont 

4. cikk (1) bekezdés 6. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés, első albekezdés 6. cikk (2) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés - 

4. cikk (3) bekezdés - 

5. cikk (1) bekezdés, első albekezdés 7. cikk (1) bekezdés 

5. cikk (1) bekezdés, második albekezdés - 

                                                 
1  Ez a táblázat jelzi a 98/37/EK irányelv egyes részei és ezen irányelv ugyanazzal a témával 

foglalkozó részei közötti kapcsolatot.  A megfeleltetett részek tartalma ugyanakkor nem 
szükségszerűen azonos. 
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A 98/37/EK irányelv Ez az irányelv 

5. cikk (2) bekezdés, első albekezdés 7. cikk (2) és (3) bekezdés 

5. cikk (2) bekezdés, utolsó albekezdés - 

5. cikk (3) bekezdés 7. cikk (4) bekezdés 

6. cikk (1) bekezdés 10. cikk 

6. cikk (2) bekezdés 22. cikk 

7. cikk (1) bekezdés 11. cikk (1) és (2) bekezdés 

7. cikk (2) bekezdés 11. cikk (3) és (4) bekezdés 

7. cikk (3) bekezdés 11. cikk (4) bekezdés 

7. cikk (4) bekezdés 11. cikk (5) bekezdés 

8. cikk (1) bekezdés, első albekezdés 5. cikk (1) bekezdés e) pont és 2. cikk (1) 

bekezdés 

8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés 5. cikk (1) bekezdés f) pont 

8. cikk (2) bekezdés a) pont 12. cikk (2) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés b) pont 12. cikk (4) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés c) pont 12. cikk (3) bekezdés 

8. cikk (3) bekezdés - 

8. cikk (4) bekezdés - 

8. cikk (5) bekezdés - 

8. cikk (6) bekezdés 5. cikk (4) bekezdés 

8. cikk (7) bekezdés - 
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A 98/37/EK irányelv Ez az irányelv 

8. cikk (8) bekezdés - 

9. cikk (1) bekezdés, első albekezdés 14. cikk (1) bekezdés 

9. cikk (1) bekezdés, második albekezdés 14. cikk (4) bekezdés 

9. cikk (2) bekezdés 14. cikk (3) és (5) bekezdés 

9. cikk (3) bekezdés 14. cikk (8) bekezdés 

10. cikk (1) - (3) bekezdés 16. cikk (1) - (3) bekezdés 

10. cikk (4) bekezdés 17. cikk 

11. cikk 20. cikk 

12. cikk 21. cikk 

13. cikk (1) bekezdés 26. cikk (2) bekezdés 

13. cikk (2) bekezdés - 

14. cikk - 

15. cikk 28. cikk 

16. cikk 29. cikk 

I. melléklet - Bevezető megjegyzések 1 I. melléklet - Általános alapelvek 2 

I. melléklet - Bevezető megjegyzések 2 I. melléklet - Általános alapelvek 3 

I. melléklet - Bevezető megjegyzések 3 I. melléklet - Általános alapelvek 4 

I. melléklet, 1.1. szakasz I. melléklet, 1.1. szakasz 
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I. melléklet, 1.1.1. szakasz I. melléklet, 1.1.1. szakasz 

I. melléklet, 1.1.2. szakasz I. melléklet, 1.1.2. szakasz 

I. melléklet, 1.1.2. szakasz d) pont I. melléklet, 1.1.6. szakasz 

I. melléklet, 1.1.3. szakasz I. melléklet, 1.1.3. szakasz 

I. melléklet, 1.1.4. szakasz I. melléklet, 1.1.4. szakasz 

I. melléklet, 1.1.5. szakasz I. melléklet, 1.1.5. szakasz 

I. melléklet, 1.2. szakasz I. melléklet, 1.2. szakasz 

I. melléklet, 1.2.1. szakasz I. melléklet, 1.2.1. szakasz 

I. melléklet, 1.2.2. szakasz I. melléklet, 1.2.2. szakasz 

I. melléklet, 1.2.3. szakasz I. melléklet, 1.2.3. szakasz 

I. melléklet, 1.2.4. szakasz I. melléklet, 1.2.4. szakasz 

I. melléklet, 1.2.4. szakasz, 1-3. bekezdés I. melléklet, 1.2.4.1. szakasz 

I. melléklet, 1.2.4. szakasz, 4-6. bekezdés I. melléklet, 1.2.4.3. szakasz 

I. melléklet, 1.2.4. szakasz, 7. bekezdés I. melléklet, 1.2.4.4. szakasz 

I. melléklet, 1.2.5. szakasz I. melléklet, 1.2.5. szakasz 

I. melléklet, 1.2.6. szakasz I. melléklet, 1.2.6. szakasz 

I. melléklet, 1.2.7. szakasz I. melléklet, 1.2.1. szakasz 

I. melléklet, 1.2.8. szakasz I. melléklet, 1.1.6. szakasz 

I. melléklet, 1.3. szakasz I. melléklet, 1.3. szakasz 
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A 98/37/EK irányelv Ez az irányelv 

I. melléklet, 1.3.1. szakasz I. melléklet, 1.3.1. szakasz 

I. melléklet, 1.3.2. szakasz I. melléklet, 1.3.2. szakasz 

I. melléklet, 1.3.3. szakasz I. melléklet, 1.3.3. szakasz 

I. melléklet, 1.3.4. szakasz I. melléklet, 1.3.4. szakasz 

I. melléklet, 1.3.5. szakasz I. melléklet, 1.3.5. szakasz 

I. melléklet, 1.3.6. szakasz I. melléklet, 1.3.6. szakasz 

I. melléklet, 1.3.7. szakasz I. melléklet, 1.3.7. szakasz 

I. melléklet, 1.3.8. szakasz I. melléklet, 1.3.8. szakasz 

I. melléklet, 1.3.8. szakasz A. rész I. melléklet, 1.3.8.1. szakasz 

I. melléklet, 1.3.8. szakasz B. rész I. melléklet, 1.3.8.2. szakasz 

I. melléklet, 1.4. szakasz I. melléklet, 1.4. szakasz 

I. melléklet, 1.4.1. szakasz I. melléklet, 1.4.1. szakasz 

I. melléklet, 1.4.2. szakasz I. melléklet, 1.4.2. szakasz 

I. melléklet, 1.4.2.1. szakasz I. melléklet, 1.4.2.1. szakasz 

I. melléklet, 1.4.2.2. szakasz I. melléklet, 1.4.2.2. szakasz 

I. melléklet, 1.4.2.3. szakasz I. melléklet, 1.4.2.3. szakasz 

I. melléklet, 1.4.3. szakasz I. melléklet, 1.4.3. szakasz 

I. melléklet, 1.5. szakasz I. melléklet, 1.5. szakasz 

I. melléklet, 1.5.1. szakasz I. melléklet, 1.5.1. szakasz 
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I. melléklet, 1.5.2. szakasz I. melléklet, 1.5.2. szakasz 

I. melléklet, 1.5.3. szakasz I. melléklet, 1.5.3. szakasz 

I. melléklet, 1.5.4. szakasz I. melléklet, 1.5.4. szakasz 

I. melléklet, 1.5.5. szakasz I. melléklet, 1.5.5. szakasz 

I. melléklet, 1.5.6. szakasz I. melléklet, 1.5.6. szakasz 

I. melléklet, 1.5.7. szakasz I. melléklet, 1.5.7. szakasz 

I. melléklet, 1.5.8. szakasz I. melléklet, 1.5.8. szakasz 

I. melléklet, 1.5.9. szakasz I. melléklet, 1.5.9. szakasz 

I. melléklet, 1.5.10. szakasz I. melléklet, 1.5.10. szakasz 

I. melléklet, 1.5.11. szakasz I. melléklet, 1.5.11. szakasz 

I. melléklet, 1.5.12. szakasz I. melléklet, 1.5.12. szakasz 

I. melléklet, 1.5.13. szakasz I. melléklet, 1.5.13. szakasz 

I. melléklet, 1.5.14. szakasz I. melléklet, 1.5.14. szakasz 

I. melléklet, 1.5.15. szakasz I. melléklet, 1.5.15. szakasz 

I. melléklet, 1.6. szakasz I. melléklet, 1.6. szakasz 

I. melléklet, 1.6.1. szakasz I. melléklet, 1.6.1. szakasz 

I. melléklet, 1.6.2. szakasz I. melléklet, 1.6.2. szakasz 

I. melléklet, 1.6.3. szakasz I. melléklet, 1.6.3. szakasz 

I. melléklet, 1.6.4. szakasz I. melléklet, 1.6.4. szakasz 



 
5786/2/05 REV 2  ZSFJ/ik 7 
XII. MELLÉKLET DG C I   HU 

 

I. melléklet, 1.6.5. szakasz I. melléklet, 1.6.5. szakasz 

I. melléklet, 1.7. szakasz I. melléklet, 1.7. szakasz 

I. melléklet, 1.7.0. szakasz I. melléklet, 1.7.1.1. szakasz 

I. melléklet, 1.7.1. szakasz I. melléklet, 1.7.1.2. szakasz 

I. melléklet, 1.7.2. szakasz I. melléklet, 1.7.2. szakasz 

I. melléklet, 1.7.3. szakasz I. melléklet, 1.7.3. szakasz 

I. melléklet, 1.7.4. szakasz I. melléklet, 1.7.4. szakasz 

I. melléklet, 1.7.4. szakasz b) és h) pont I. melléklet, 1.7.4.1. szakasz 

I. melléklet, 1.7.4. szakasz a), c) és e)-g) 

pont 
I. melléklet, 1.7.4.2. szakasz 

I. melléklet, 1.7.4. szakasz d) pont I. melléklet, 1.7.4.3. szakasz 

I. melléklet, 2. rész I. melléklet, 2. rész 

I. melléklet, 2.1. szakasz I. melléklet, 2.1. szakasz 

I. melléklet, 1.2. szakasz, 1. bekezdés I. melléklet, 2.1.1. szakasz 

I. melléklet, 2.1. szakasz, 2. bekezdés I. melléklet, 2.1.2. szakasz 

I. melléklet, 2.2. szakasz I. melléklet, 2.2. szakasz 

I. melléklet, 2.2. szakasz, 1. bekezdés I. melléklet, 2.2.1. szakasz 

I. melléklet, 2.2. szakasz, 2. bekezdés I. melléklet, 2.2.1.1. szakasz 

I. melléklet, 2.3. szakasz I. melléklet, 2.3. szakasz 

I. melléklet, 3. rész I. melléklet, 3. rész 
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I. melléklet, 3.1. szakasz I. melléklet, 3.1. szakasz 

I. melléklet, 3.1.1. szakasz I. melléklet, 3.1.1. szakasz 

I. melléklet, 3.1.2. szakasz I. melléklet, 1.1.4. szakasz 

I. melléklet, 3.1.3. szakasz I. melléklet, 1.1.5. szakasz 

I. melléklet, 3.2. szakasz I. melléklet, 3.2. szakasz 

I. melléklet, 3.2.1. szakasz I. melléklet, 1.1.7. és 3.2.1. szakasz 

I. melléklet, 3.2.2. szakasz I. melléklet, 1.1.8. és 3.2.2. szakasz 

I. melléklet, 3.2.3. szakasz I. melléklet, 3.2.3. szakasz 

I. melléklet, 3.3. szakasz I. melléklet, 3.3. szakasz 

I. melléklet, 3.3.1. szakasz I. melléklet, 3.3.1. szakasz 

I. melléklet, 3.3.2. szakasz I. melléklet, 3.3.2. szakasz 

I. melléklet, 3.3.3. szakasz I. melléklet, 3.3.3. szakasz 

I. melléklet, 3.3.4. szakasz I. melléklet, 3.3.4. szakasz 

I. melléklet, 3.3.5. szakasz I. melléklet, 3.3.5. szakasz 

I. melléklet, 3.4. szakasz I. melléklet, 3.4. szakasz 

I. melléklet, 3.4.1. szakasz, 1. bekezdés I. melléklet, 1.3.9. szakasz 

I. melléklet, 3.4.1. szakasz, 2. bekezdés I. melléklet, 3.4.1. szakasz 

I. melléklet, 3.4.2. szakasz I. melléklet, 1.3.2. szakasz 

I. melléklet, 3.4.3. szakasz I. melléklet, 3.4.3. szakasz 
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I. melléklet, 3.4.4. szakasz I. melléklet, 3.4.4. szakasz 

I. melléklet, 3.4.5. szakasz I. melléklet, 3.4.5. szakasz 

I. melléklet, 3.4.6. szakasz I. melléklet, 3.4.6. szakasz 

I. melléklet, 3.4.7. szakasz I. melléklet, 3.4.7. szakasz 

I. melléklet, 3.4.8. szakasz I. melléklet, 3.4.2. szakasz 

I. melléklet, 3.5. szakasz I. melléklet, 3.5. szakasz 

I. melléklet, 3.5.1. szakasz I. melléklet, 3.5.1. szakasz 

I. melléklet, 3.5.2. szakasz I. melléklet, 3.5.2. szakasz 

I. melléklet, 3.5.3. szakasz I. melléklet, 3.5.3. szakasz 

I. melléklet, 3.6. szakasz I. melléklet, 3.6. szakasz 

I. melléklet, 3.6.1. szakasz I. melléklet, 3.6.1. szakasz 

I. melléklet, 3.6.2. szakasz I. melléklet, 3.6.2. szakasz 

I. melléklet, 3.6.3. szakasz I. melléklet, 3.6.3. szakasz 

I. melléklet, 3.6.3. szakasz a) pont I. melléklet, 3.6.3.1. szakasz 

I. melléklet, 3.6.3. szakasz b) pont I. melléklet, 3.6.3.2. szakasz 

I. melléklet, 4. rész I. melléklet, 4. rész 

I. melléklet, 4.1. szakasz I. melléklet, 4.1. szakasz 

I. melléklet, 4.1.1. szakasz I. melléklet, 4.1.1. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2. szakasz I. melléklet, 4.1.2. szakasz 
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I. melléklet, 4.1.2.1. szakasz I. melléklet, 4.1.2.1. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.2. szakasz I. melléklet, 4.1.2.2. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.3. szakasz I. melléklet, 4.1.2.3. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.4. szakasz I. melléklet, 4.1.2.4. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.5. szakasz I. melléklet, 4.1.2.5. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.6. szakasz I. melléklet, 4.1.2.6. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.7. szakasz I. melléklet, 4.1.2.7. szakasz 

I. melléklet, 4.1.2.8. szakasz I. melléklet, 1.5.16. szakasz 

I. melléklet, 4.2. szakasz I. melléklet, 4.2. szakasz 

I. melléklet, 4.2.1. szakasz - 

I. melléklet, 4.2.1.1. szakasz I. melléklet, 1.1.7. szakasz 

I. melléklet, 4.2.1.2. szakasz I. melléklet, 1.1.8. szakasz 

I. melléklet, 4.2.1.3. szakasz I. melléklet, 4.2.1. szakasz 

I. melléklet, 4.2.1.4. szakasz I. melléklet, 4.2.2. szakasz 

I. melléklet, 4.2.2. szakasz I. melléklet, 4.2.3. szakasz 

I. melléklet, 4.2.3. szakasz I. melléklet, 4.1.2.7. és 4.1.2.8.2. szakasz 

I. melléklet, 4.2.4. szakasz I. melléklet, 4.1.3. szakasz 

I. melléklet, 4.3. szakasz I. melléklet, 4.3. szakasz 

I. melléklet, 4.3.1. szakasz I. melléklet, 4.3.1. szakasz 
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I. melléklet, 4.3.2. szakasz I. melléklet, 4.3.2. szakasz 

I. melléklet, 4.3.3. szakasz I. melléklet, 4.3.3. szakasz 

I. melléklet, 4.4. szakasz I. melléklet, 4.4. szakasz 

I. melléklet, 4.4.1. szakasz I. melléklet, 4.4.1. szakasz 

I. melléklet, 4.4.2. szakasz I. melléklet, 4.4.2. szakasz 

I. melléklet, 5. rész I. melléklet, 5. rész 

I. melléklet, 5.1. szakasz I. melléklet, 5.1. szakasz 

I. melléklet, 5.2. szakasz I. melléklet, 5.2. szakasz 

I. melléklet, 5.3. szakasz - 

I. melléklet, 5.4. szakasz I. melléklet, 5.3. szakasz 

I. melléklet, 5.5. szakasz I. melléklet, 5.4. szakasz 

I. melléklet, 5.6. szakasz I. melléklet, 5.5. szakasz 

I. melléklet, 5.7. szakasz I. melléklet, 5.6. szakasz 

I. melléklet, 6. rész I. melléklet, 6. rész 

I. melléklet, 6.1. szakasz I. melléklet, 6.1. szakasz 

I. melléklet, 6.1.1. szakasz I. melléklet, 4.1.1. szakasz g) pont 

I. melléklet, 6.1.2. szakasz I. melléklet, 6.1.1. szakasz 

I. melléklet, 6.1.3. szakasz I. melléklet, 6.1.2. szakasz 

I. melléklet, 6.2. szakasz I. melléklet, 6.2. szakasz 
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I. melléklet, 6.2.1. szakasz I. melléklet, 6.2. szakasz 

I. melléklet, 6.2.2. szakasz I. melléklet, 6.2. szakasz 

I. melléklet, 6.2.3. szakasz I. melléklet, 6.3.1. szakasz 

I. melléklet, 6.3. szakasz I. melléklet, 6.3.2. szakasz 

I. melléklet, 6.3.1. szakasz I. melléklet, 6.3.2. szakasz, 3. bekezdés 

I. melléklet, 6.3.2. szakasz I. melléklet, 6.3.2. szakasz, 4. bekezdés 

I. melléklet, 6.3.3. szakasz I. melléklet, 6.3.2. szakasz, 1. bekezdés 

I. melléklet, 6.4.1. szakasz I. melléklet, 4.1.2.1., 4.1.2.3. és 6.1.1. 
szakasz 

I. melléklet, 6.4.2. szakasz I. melléklet, 6.3.1. szakasz 

I. melléklet, 6.5. szakasz I. melléklet, 6.5. szakasz 

II. melléklet, A. és B. rész II. melléklet, A. rész 

II. melléklet, C. rész - 

III. melléklet III. melléklet 

(1.1. - 1.4.) IV. melléklet 1. pont (1.1. - 1.4.) 

IV. melléklet A. rész 2. pont IV. melléklet 2. pont 

IV. melléklet A. rész 3. pont IV. melléklet 3. pont 

IV. melléklet A. rész 4. pont IV. melléklet 4. pont (4.1. - 4.2.) 

IV. melléklet A. rész 5. pont IV. melléklet 5. pont 
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IV. melléklet A. rész 6. pont IV. melléklet 6. pont 

IV. melléklet A. rész 7. pont IV. melléklet 7. pont 

IV. melléklet A. rész 8. pont IV. melléklet 8. pont 

IV. melléklet A. rész 9. pont IV. melléklet 9. pont 

IV. melléklet A. rész 10. pont IV. melléklet 10. pont 

IV. melléklet A. rész 11. pont IV. melléklet 11. pont 

IV. melléklet A. rész 12. pont (első és 
második francia bekezdés) 

IV. melléklet 12. pont (12.1. - 12.2.) 

IV. melléklet A. rész 12. pont (harmadik 
francia bekezdés) 

- 

IV. melléklet A. rész 13. pont IV. melléklet 13. pont 

IV. melléklet A. rész 14. pont, első rész IV. melléklet 15. pont 

IV. melléklet A. rész 14. pont, második rész IV. melléklet 14. pont 

IV. melléklet A. rész 15. pont IV. melléklet 16. pont 

IV. melléklet A. rész 16. pont IV. melléklet 17. pont 

IV. melléklet A. rész 17. pont - 

IV. melléklet B. rész 1. pont IV. melléklet 19. pont 

IV. melléklet B. rész 2. pont IV. melléklet 21. pont 

IV. melléklet B. rész 3. pont IV. melléklet 20. pont 

IV. melléklet B. rész 4. pont IV. melléklet 22. pont 

IV. melléklet B. rész 5. pont IV. melléklet 23. pont 
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I. melléklet, 1. szakasz - 

I. melléklet, 2. szakasz - 

V. melléklet, 3. szakasz, első albekezdés a) 
pont 

VII. melléklet, A rész, 1. szakasz, első 
albekezdés a) pont 

V. melléklet, 3. szakasz, első albekezdés b) 
pont 

VII. melléklet, A rész, 1. szakasz, első 
albekezdés b) pont 

V. melléklet, 3. szakasz, második 
albekezdés 

VII. melléklet, A rész, 1. szakasz, második 
albekezdés  

V. melléklet, 3. szakasz, harmadik 
albekezdés 

VII. melléklet, A rész, 3. szakasz 

I. melléklet, 4. szakasz a) pont VII. melléklet, A rész, 2. szakasz, második 
és harmadik albekezdés  

I. melléklet, 4. szakasz b) pont VII. melléklet, A rész, 2. szakasz, első 
albekezdés  

I. melléklet, 4. szakasz c) pont V. melléklet, A rész, Bevezetés 

VI. melléklet, 1. szakasz IX. melléklet, Bevezetés 

VI. melléklet, 2. szakasz IX. melléklet, 1. és 2. szakasz 

VI. melléklet, 3. szakasz VI. melléklet, 3. szakasz 

V. melléklet, 4. szakasz, első albekezdés IX. melléklet, 4. szakasz, első albekezdés 

VI. melléklet, 4. szakasz, második 
albekezdés 

IX. melléklet, 7. szakasz 

VI. melléklet, 5. szakasz IX. melléklet, 6. szakasz 

VI. melléklet, 6. szakasz, első mondat IX. melléklet, 5. szakasz 
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VI. melléklet, 6. szakasz, második és 
harmadik mondat 

14. cikk (6) bekezdés 

VI. melléklet, 7. szakasz IX. melléklet, 8. szakasz 

VII. melléklet, 1. szakasz XI. melléklet, 1. szakasz 

VII. melléklet, 2. szakasz XI. melléklet, 2. szakasz 

VII. melléklet, 3. szakasz XI. melléklet, 3. szakasz 

VII. melléklet, 4. szakasz XI. melléklet, 4. szakasz 

VII. melléklet, 5. szakasz XI. melléklet, 5. szakasz 

VII. melléklet, 6. szakasz XI. melléklet, 6. szakasz 

VII. melléklet, 7. szakasz XI. melléklet, 7. szakasz 

VIII. melléklet - 

IX. melléklet - 
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I. Bevezetés 

 

1. A Bizottság 2001. január 26-án az EK-Szerződés 95. cikke alapján javaslatot1 nyújtott be a 

gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre vonatkozóan. 

 

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2001. szeptember 12-én közölte véleményét2. 

 

3. Az Európai Parlament az első olvasatot követően 2002. július 4-én közölte véleményét3. 

 

4. A Tanács 2005. július 18-án az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően közös álláspontot 

fogadott el. 

 

 

II. Célkitűzések 

 

Ez az irányelvtervezet módosítja a 95/16/EK irányelvet a műszaki előírások naprakésszé 

tétele, az irányelv hatályának többek között a hordozható, patronos gépekre és az építési 

területeken használt felvonókra történő kiterjesztése céljából. 

 

 

III. Az 5786/05 dokumentumban foglalt közös álláspont elemzése 

 

1. Bevezetés 

 

A Tanács alaposan átfogalmazta a javaslatot, többek között a terminológia következetes 

használatának a szöveg egészében történő biztosítása érdekében. 

 

                                                 
1 HL C 154., 2001.5.29, 164. o. 
2 1112/2001 GSZB-vélemény, HL C 311., 2001.11.7., 1. o. 
3 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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A Tanács előkészítő szerveiben (több, mint három éven át) folyó hosszas vita lehetővé 

tette valamennyi előrelátható tényező beillesztését, amely által elkerülhető a jogalkotási 

szöveg rövid időn belüli elavulása. 

 

2. A közös álláspontnak a Bizottság javaslatához képest új elemei 

 

Közös álláspontjában a Tanács: 

 

- módosította az irányelv hatályát (1. cikk) a kifejezetten olyan különféle elemekkel 

történő kiegészítés révén, amelyek némelyike korábban csak a mellékletekben 

került említésre; 

- kiegészítette az irányelv hatálya alá nem tartozó termékkategóriákat néhány 

termékkategóriával, mint például a különféle szállítóeszközök — a más 

irányelvekkel való átfedés elkerülése érdekében — és a kifejezetten 

kutatási/laboratóriumi célokra tervezett gépek (1. cikk); 

- a 2. cikk c) pontjában említett biztonsági alkatrészekről indikatív listát készített, 

amely egy új gépek bizottságát felállító komitológiai eljárás (22. cikk) során 

módosítható; 

- alaposan átfogalmazta az egészségvédelmi és biztonsági követelményekről szóló 

mellékletet; 

- beillesztett egy, a 98/37/EK irányelvre és ezen irányelvre vonatkozó 

kereszthivatkozási táblázatot az alkalmazás megkönnyítése érdekében, arra az 

esetre is, amikor a megfelelő részek tartalma eltérő; 

- több terminológiai módosítást hajtott végre a szöveg egészében. 

 

A Tanács által teljes egészében átemelt módosítások 

 

16. módosítás a 92/59/EGK irányelvre történő hivatkozásokról; 

18. módosítás az áruk szabad mozgására vonatkozó korlátozásokról; 

42. módosítás, amely belefoglalja a szállítást azon szakaszokba, amelyek során veszélyt 

kell kiküszöbölni; 

72. módosítás a gyártó képviselője nevének és címének kizárólag szükség esetén történő 

feltüntetéséről. 
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A Tanács által részben átemelt vagy átszövegezett módosítások 

 

15. módosítás a fogalommeghatározásokról: a Tanács átemelte a részben kész gépek és 

a biztonsági alkatrészek fogalommeghatározásait, valamint az ezen módosításban 

szereplő egyéb fogalommeghatározásokat; 

23. módosítás a megfelelőség-értékelési eljárásról; 

27. módosítás a „CE” jelölésről; 

31. módosítás a tagállamok / a Bizottság tisztviselőinek a szakmai titoktartás betartására 

vonatkozó kötelezettségéről; 

49. módosítás a rögzített védőburkolatokról, átszövegezve; 

56. módosítás a jelölésről, részben átemelve; 

57. módosítás a használt nyelvekről és a használati utasításról; 

66. módosítás, amely meghatározza, miként kell feltüntetni az információkat az 

emelőberendezések tartozékain; 

75. módosítás, kizárólag arra a részre vonatkozóan, amely megállapítja, hogy az 

alkalmazott irányelvekre történő hivatkozásokat egyértelműen fel kell tüntetni, a 

Hivatalos Lapra történő hivatkozással. 

 

A Bizottság számára nem elfogadható, és ezért a Tanács által át nem emelt 

módosítások 

 

1. módosítás: a gépek jobb környezetvédelmi teljesítménye; 

4. módosítás: az irányelv rendelkezései alkalmazásának mellőzése bizonyos 

körülmények között; 

5. módosítás: a vásárokon és vidámparkokban használt berendezések; 

6. és 11. módosítás: „CE” jelölés; 

7. és 8. módosítás: önkéntes tanúsítási és jelölési rendszerek; 

9., 20. és 32. módosítás: komitológia; 

10. módosítás: nagyfeszültségű berendezések; 

12. módosítás: az elöregedett gépek biztonságának javítása; 

13. módosítás: a jövőbeni jogi aktusok hivatalos egységes szerkezetbe foglalása; 

19. módosítás: harmonizált szabványok a gépek tekintetében; 
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24., 26. és 30. módosítás: kockázatelemzés és megfelelőség-értékelési eljárás; 

25. módosítás: részben kész gépek; 

28. és 29. módosítás: piacfelügyelet; 

33. és 37. módosítás: a „felvonó” kifejezés fogalommeghatározása; 

34. módosítás: az „új megközelítés” szerinti különböző követelmények értékelése a 

Bizottság által; 

35. módosítás: a jövőbeni irányelv hatálybalépése; 

39. módosítás: a „Közösség” kifejezésnek az „Európai Unió” kifejezéssel történő 

helyettesítése a szöveg egészében; 

40. módosítás: hivatkozás a „gazdasági arányosság” elvére; 

44. módosítás: a gyártó kötelezettségei a gép kezelése / szállítása során; 

36. módosítás: vezérlőrendszerek; 

48. módosítás: a gépek stabilitása; 

50. módosítás: a gép ülései; 

55. módosítás: a veszélynek kitett személyek mozgása; 

58. módosítás: a használati utasítások tartalma; 

60. módosítás: rezgések; 

38. módosítás: a „heveder” kifejezés fogalommeghatározása; 

65. módosítás: emelőszerkezetek tervezése; 

67. módosítás: vezérlőberendezések tervezése; 

70. módosítás: kézi vezérlés; 

71. és 73. módosítás: építési területeken használt felvonók; 

77. módosítás: a műszaki dokumentációhoz való hozzáférés; 

78. és 79. módosítás: azonos gépek sorozatgyártása; 

82. módosítás: a javaslat 12. cikkében említett kötelezettség (megfelelőség-értékelés) 

teljesítéséért felelős személyek; 

83. módosítás: gépekkel kapcsolatos adatbázis létrehozása, amely hozzájárul az 

egészséges és biztonságos munkakörülményekhez. 
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A Tanács számára nem elfogadható módosítások 

 

2. és 3. módosítás az ipari területek és az orvostechnikai eszközök kizárásáról; 

17. és 82. módosítás a megfelelőség-értékelési eljárásról; 

22. módosítás a kockázatelemzésről; 

31. módosítás a szakmai titoktartásról; 

45. és 36. módosítás a veszélyes helyzetekről; 

47. módosítás a követelményeknek a gépeket igénybe vevő tevékenységekre 

alkalmazhatóságáról; 

59. módosítás a mérési eljárásokról; 

61. és 38. módosítás az emelőszerkezetekre vonatkozó fogalommeghatározásokról; 

62. módosítás a statikai és dinamikai vizsgálatokról; 

63. módosítás a folyamatos vezérlésről; 

64. módosítás a gépek terheléséről; 

69. módosítás a jelölésről; 

72. módosítás az ipari felvonókon belüli mozgástérről; 

76. módosítás a „CE” jelölés feltüntetésére alkalmazott technikáról; 

80. módosítás a koordinációs kötelezettségről. 
 

 

IV. Következtetések 

 

A Tanács oly mértékben módosította a szöveget, hogy annak az eredeti javaslattal történő 

közvetlen összehasonlítása nem lenne helyénvaló. 

Erre az átfogalmazásra feltétlenül szükség volt az alábbi célok elérése érdekében: 

- következetes terminológia biztosítása a tervezet egészében, megkönnyítve ezáltal annak 

alkalmazását; 

- az érdekelt ipari felek —, akiknek majd alkalmazniuk kell a jogszabályt — 

aggodalmainak megválaszolása; 

- a jelenleg hatályos irányelv és ezen irányelv közötti könnyű átmenet lehetővé tétele. 

Ez megmagyarázza továbbá az Európai Parlament módosításai figyelembe vételének 

mértékét, mivel közülük több jelentőségét vesztette az első átfogalmazást követően. 
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Tárgy: Javaslat — Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépekről és a 
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- Az alábbiak elfogadása (JA + Ny): 
a) közös álláspont 
b) a Tanács indokolása 
=Nyilatkozatok 

 
 

1. A Tanács és a Bizottság nyilatkozata az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjához 

 

„A Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy a mezőgazdasági és erdészeti traktorokra vonatkozó 

valamennyi egészségügyi és biztonsági szempont egyetlen irányelvben való összehangolásának 

érdekében a — mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott 

munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki 

egységeinek típusjóváhagyásáról szóló — 2003/37/EK irányelvet a gépekről szóló irányelvben 

megnevezett valamennyi kockázat figyelembevételével kell módosítani. 

A 2003/37/EK irányelv ilyen módosításának a gépekről szóló irányelv módosítását is tartalmaznia 

kell, törölve a »kockázatok vonatkozásában« kifejezést az 1. cikk (2) bekezdése e) pontja első 

francia bekezdéséből.” 
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2. A Bizottság nyilatkozata a 7. cikkhez 

 

„A Bizottság kijelenti, hogy a 2. cikk l) pontjában említett szabványosítási megbízások kiadásával 

összefüggésben minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy valamennyi, az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány esetében a vonatkozó szabványok potenciális 

felhasználói számára rendelkezésre bocsássák a szabványelőírások és az alapvető egészségügyi és 

biztonsági követelmények közötti kapcsolatot jelző információkat. Az új megközelítés 

felülvizsgálatával összefüggésben további pontosításra kerül az, hogy horizontális szinten hogyan 

kell végrehajtani az összehangolt tájékoztatási követelményeket valamennyi új megközelítésű 

irányelv vonatkozásában.” 

 

3. A Bizottság nyilatkozata a 16. cikk (3) bekezdéséhez 

 

„A közösségi jogszabályok tiszteletben tartásának sérelme nélkül, a Bizottság az új megközelítés 

felülvizsgálatával összefüggésben pontosítja az egyéb — nemzeti, európai vagy magán- — 

jelölések CE-jelöléshez viszonyított rögzítésének feltételeit.” 

 

 

 

________________________ 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 

Brüsszel, 2005.8.31 
COM(2005) 403 végleges 

2001/0004 (COD) 

  

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján  
 

a Tanácsnak  
 

a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján  
 

a Tanácsnak  
 

a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat Tanácshoz és Európai Parlamenthez történő továbbításának 
időpontja [COM(2000) 899 – 2001/0004 (COD)], a Szerződés 95. 
cikkével összhangban: 

2001. január 26.

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének időpontja: 2001. szeptember 12.

Az Európai Parlament véleményének időpontja (első olvasat): 2002. július 4.

A módosított javaslat továbbításának időpontja [COM(2003) 48 – 
2001/0004 (COD)]: 

2003. február 11.

A tanácsi közös álláspont elfogadásának időpontja: 2005. július 18.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

Az eredeti javaslat célja az volt, hogy biztosítsa az alkalmazási körébe tartozó 
termékek szabad mozgását azáltal, hogy az egészség, a biztonság és a 
fogyasztóvédelem területén magas szintű védelemről gondoskodik. Az alkalmazási 
körbe tartozó termékek elsősorban a gépek és a gépekkel együtt használt termékek. 

Az 1994-es Molitor-jelentés következtetéseivel összhangban az eredeti javaslat célja 
több fogalom jobb meghatározása, egyes szempontok tisztázása és az egységes 
alkalmazás megfelelőbb biztosítása volt. Ennek érdekében a javaslat javította a 
megfelelőségértékelési és a piacfelügyeleti eljárások magyarázatait, ami kizárja az 
érintett eljárások eltérő értelmezéseit. 

A gépekről szóló irányelv felülvizsgálatát célzó eredeti javaslat egy különböző 
hátterű, független szakértőkből álló magas szintű csoport javaslatai alapján készült. 
A javaslat a módosított 89/392/EGK irányelv1 gyakorlati alkalmazása során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe vette. 

                                                 
1 A Tanács 1989. június 14-i 89/392/EGK irányelve a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről (HL L 183., 1989.6.29., 9. o.). Az irányelvet a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1998. június 22-i 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 331., 
1998.7.23., 1. o.) egységes szerkezetbe foglalta. A 98/79/EK irányelvvel (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.) 
módosított irányelv. 
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Az eredeti javaslat fő elemei a következők voltak: 

• az irányelv alkalmazási körének jobb meghatározása, a más irányelvektől, 
különösen a kisfeszültségű elektromos berendezésekről2 és a felvonókról3 szóló 
irányelvektől való elhatárolás tisztázása, valamint a „részben kész gép” 
fogalmának világosabb meghatározása; 

• a piacfelügyelettel és a megfelelőségértékelő szervek bejelentésével kapcsolatos 
rendelkezések megerősítése; 

• egyes gépfajták esetében teljes minőségbiztosítási eljárás bevezetése. 

Módosított javaslatába az irányelv további tökéletesítésének céljából a Bizottság az 
Európai Parlament számos indítványát beépítette. 

3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

3.1. Általános megjegyzések a közös álláspontról 

A közös álláspontot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 

A közös álláspont számos változtatást vezet be a Bizottság módosított javaslatában, 
amelyek jelentősen javítják a szöveget, miközben megtartják az alkalmazás 
egyszerűsítésének és egyértelműbbé tételének eredeti célkitűzését.  

A közös álláspontban szerepelnek az Európai Parlament által első olvasatban javasolt 
kulcsfontosságú módosítások, mint például a harmonizált szabványok teljes 
alkalmazásakor a magasabb kockázati szintet képviselő gépek esetében a harmadik 
fél által történő igazolás helyett a gyártó megfelelési nyilatkozata által az önigazolás 
bevezetése, valamint a bejelentett szervezetekre vonatkozó követelmények 
megerősítése. 

A közös álláspontban bevezetett számos módosítás a szöveg tördelésére vonatkozik 
vagy szövegezési javítást képez, aminek következtében nem változik alapvetően az 
irányelv értelme vagy gyakorlati alkalmazása. 

Különösen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekről szóló I. 
melléklet tördelését igazították, amennyire csak lehetett, a jelenlegi irányelv 
tördeléséhez. Továbbá, a módosított javaslat I. mellékletének 7. és 8. pontjában 
található alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket beépítették az 
emelési műveletekről és a személyek emeléséről szóló 4., illetve 6. pontba. 

                                                 
2 A Tanács 1973. február 19-i 73/23/EGK irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra 

tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (HL L 77., 
1973.3.26., 29. o.). A 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv. 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. június 29-i 95/16/EK irányelve a felvonókra vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 213., 1995.9.7., 1. o.). Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 
284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv. 
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3.2. A módosított javaslatba teljes egészében, részben vagy elvben felvett és a közös 
álláspontba teljes egészében, részben vagy elvben beillesztett európai parlamenti 
módosítások 

A közös álláspont a következő módosításokat tartalmazza, egyes esetekben 
változtatásokkal:  

14. az alkalmazási körről és a kizárásokról (részben), 15. a 
fogalommeghatározásokról (részben), 16. a 92/59/EGK irányelvre történő 
hivatkozásokról (teljes egészében), 17. és 82. a forgalomba hozatallal és az üzembe 
helyezéssel kapcsolatos kötelezettségekről (részben), 18. a szabad mozgásról (teljes 
egészében), 22. a megfelelőségértékelésről (elvben, de az I. melléklet „Általános 
alapelvek” című részében szerepel), 23. a megfelelőségértékelésről (teljes 
egészében), 27. a CE jelölésről (részben), 30. a bejelentett szervezetekről (elvben), 
36. és 45. a vezérlőrendszerek biztonságosságáról és megbízhatóságáról (részben), 
41. az I. melléklet fogalommeghatározásairól (részben), 42. a biztonság beépítésének 
alapelveiről (teljes egészében), 49. a rögzített védőburkolatokról (részben), 51. a 
villamosenergia-ellátásról (elvben), 56. a gépek jelöléséről (részben), 74. a 
megfelelőségi nyilatkozatról (elvben), 75. a megfelelőségi nyilatkozatról (részben), 
80. a szervezetek bejelentésének minimális kritériumairól (részben). 

3.3. A módosított javaslatba teljes egészében, részben vagy elvben felvett, de a közös 
álláspontba be nem illesztett európai parlamenti módosítások 

A következő módosításokat a módosított javaslat tartalmazza, de a közös álláspont 
nem: 

2. az ipari területek kizárását magyarázó preambulumbekezdésről, 3. az 
orvostechnikai eszközök kizárását magyarázó preambulumbekezdésről, 47. a 
stabilitásról, 59. a kézben tartott és/vagy kézzel irányított, hordozható gépekről szóló 
utasításokról, 62. az emelőgépek vizsgálatáról, 63. az emelőgépek 
mozgásvezérléséről, 64. az emelőgépek terhelésvezérléséről, 66. a láncok és a 
kötelek jelöléséről, 69. a személyek emelésére szolgáló gépek jelöléséről, 72. az 
építési területeken használt felvonók biztonsági berendezéseiről és 76. a CE 
jelölésről. 

3.4. A módosított javaslatba fel nem vett és a közös álláspontba be nem illesztett 
európai parlamenti módosítások 

A következő módosításokat sem a módosított javaslat, sem a közös álláspont nem 
tartalmazza: 

1. a környezetvédelmi teljesítménnyel kapcsolatos preambulumbekezdésről, 4. a 
kockázatmentes gépekkel kapcsolatos preambulumbekezdésről, 5. a vásárokon és a 
vidámparkokban használt berendezésekkel kapcsolatos preambulumbekezdésről, 6., 
7., 8. és 11. a CE jelöléssel és az önkéntes tanúsítással, illetve jelöléssel kapcsolatos 
preambulumbekezdésekről, 9., 20. és 32. a komitológiával kapcsolatos 
preambulumbekezdésekről, 10. a nagyfeszültségű berendezésekkel kapcsolatos 
preambulumbekezdésről, 12. az elöregedett gépekről szóló preambulumbekezdésről, 
13. a jogi aktusok egységes szerkezetbe foglalt változataival kapcsolatos 
preambulumbekezdésről, 19. a harmonizált szabványokról, 24. a 
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megfelelőségértékelésről, 25. a részben kész gépekről, 26. a bejelentett 
szervezetekről, 28. és 29. a piacfelügyeletről, 31. a titoktartásról, 33. és 37. a 
felvonókról szóló irányelvről, 34. az „új megközelítés” értékeléséről, 35. az irányelv 
hatálybalépéséről, 40. az I. melléklet bevezető megjegyzéseiről, 44. a gépek 
kezeléséről és szállításáról, 50. a gépek üléseiről, 55. a veszélynek kitett személyek 
akadálytalan mozgásáról, 58. a használati utasításokról, 60. a rezgésekkel 
kapcsolatos követelményekről, 65. az emelésről, 67. a személyek emelését vagy 
mozgatását megvalósító vezérlőberendezésekről, 70. a csökkent mozgásképességű 
személyek emelésére készült gépekről, 71. és 73. az építési területeken használt 
felvonókról, 77. a műszaki dokumentációról, 78. a IX. mellékletről, 79. a X. 
mellékletről, 83. az adatbázis létrehozásával kapcsolatos preambulumbekezdésről. 

3.5. A módosított javaslatba fel nem vett, de a közös álláspontba beillesztett európai 
parlamenti módosítások 

A következő módosításokat nem tartalmazza a módosító javaslat, de tartalmazza a 
közös álláspont: 

48. a védőburkolatok és biztonsági berendezések kötelező jellemzőiről; és az 
utasításokról szóló 57. módosítás azon része, amely kivette azt a követelményt, hogy 
„az utasításoknak a kérdéses gépre kell korlátozódniuk”. 

3.6. A módosított javaslathoz képest a Tanács közös álláspontjában bevezetett egyéb 
változtatások  

Változtatások a preambulumbekezdésekben 

Az 1. preambulumbekezdést kismértékben változtatták, hogy érthetőbbé tegyék. 

A módosított javaslat 4. preambulumbekezdését elhagyták, mivel a közös álláspont 
szövegében történt módosítások fényében indokolatlanná vált. 

A módosított javaslat 6. és 7. preambulumbekezdését nem illesztették be a közös 
álláspontba. 

A módosított javaslat 8. preambulumbekezdését a közös álláspont új 5. és 6. 
preambulumbekezdésére osztották szét. A közös álláspont 6. preambulumbekezdését 
az érthetőség érdekében módosították. 

A módosított javaslat 9. preambulumbekezdését feleslegesnek találták és elhagyták. 

A közös álláspont egy új 7. preambulumbekezdéssel egészült ki, amely tisztázza a 
89/655/EGK tanácsi irányelvvel való kapcsolatot. 

A közös álláspont kiegészült egy új, a 9. cikkel kapcsolatos 11. 
preambulumbekezdéssel. 

A módosított javaslat 13. preambulumbekezdését a közös álláspontban kismértékben 
módosították. 

A módosított javaslat 14. preambulumbekezdését a közös álláspontban kismértékben 
módosították. 
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A 19. preambulumbekezdést kismértékben módosították, hogy tükrözze a közös 
álláspontban a 16. cikkben történt változtatásokat. 

A módosított javaslat 24. preambulumbekezdését módosították és újraszámozták a 
közös álláspont 28. preambulumbekezdéseként. 

A módosított javaslat 27. preambulumbekezdését egy intézményközi 
megállapodásban szereplő sablonszövegnek megfelelően módosították, valamint 
újraszámozták a közös álláspont 26. preambulumbekezdéseként. 

A közös álláspont kiegészült egy új 27. preambulumbekezdéssel, amely a 
tagállamokat arra bátorítja, hogy dolgozzanak ki és hozzanak nyilvánosságra az 
irányelv és annak átültetési intézkedései közötti korrelációt szemléltető táblázatokat. 

A cikkek módosításai 

A módosított javaslat 1. cikkének (1) bekezdését a közös álláspontban módosították, 
hogy egyértelműen felsoroljanak az irányelv által érintett minden termékfajtát. 

A módosított javaslat 1. cikkének (2) bekezdését a közös álláspontban módosították, 
hogy a következőkkel tisztázzák az irányelv alkalmazási körét: 

– az olyan termékfajták felesleges kizárásának törlésével, mint például az a) 
pontban a közönséges „alkatrészek”, az m) pontban az „ipari területek teljes 
egészükben véve” és az n) pontban az „orvostechnikai eszközök”, amelyek közül 
egyik sem felel meg az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt kategóriáknak; 

– a fegyverekre vonatkozó kivétel említésével a d) pontban, mivel az irányelv 
biztonságossági feltételei nem felelnek meg ennek a termékfajtának; 

– az e) pontban annak megállapításával, hogy a mezőgazdasági és az erdészeti 
traktorok kivételt képeznek, az általuk okozott és a 2003/37/EK irányelv4 szerinti 
veszélyek miatt, azért, hogy javítsák az ilyen gépek biztonságosságát és 
figyelembe vegyék az új jogszabályokat; 

– a h) pontban foglalt kivétel bevezetésével: „kifejezetten kutatási célokra, 
ideiglenes laboratóriumi használatra tervezett és gyártott gépek”, amelyekre 
vonatkozóan nem indokolt alkalmazni ezt az irányelvet; 

– a módosított javaslat (1) bekezdésében a „minden motortípus” kitétel törlésével, 
mivel azok a „részben kész gépek” kategóriába tartoznak. 

A módosított javaslat 2. cikkét a közös álláspontban módosították, hogy javítsanak 
jogi érthetőségén, olvashatóságán, és hogy jobban összhangban legyen az új 
megközelítés alapelveivel: 

                                                 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/37/EK irányelve a mezőgazdasági vagy 

erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek 
rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról (HL L 171., 
2003.7.9., 1. o.). A 2004/66/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv. 
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– a bevezető mondat értelmét tisztázták oly módon, hogy az irányelv 
alkalmazásában a „gép” kifejezés az 1. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában 
felsorolt termékeket jelöli; 

– a „gép” a) és b) pont szerinti meghatározásának szövegezését a módosított 
javaslatban javították, és összevonták a közös álláspont a) pontjává; 

– a „biztonsági alkatrész” d) pont szerinti meghatározásának szövegezését a 
módosított javaslatban javították és újraszámozták mint a közös álláspont c) 
pontját. Ezen felül a biztonsági alkatrészek jegyzékét áthelyezték az új V. 
mellékletbe és a közös álláspontban indikatívnak minősítették; 

– a „láncok, kötelek és hevederek” fogalmára új meghatározást vezettek be a közös 
álláspont e) pontjában; 

– a „leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezet” f) pont szerinti 
meghatározásának szövegezését a módosított javaslatban javították; 

– a „leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezet védőburkolata” g) pont szerinti 
meghatározását a módosított javaslatban feleslegesnek találták és elhagyták a 
közös álláspontban, mivel ez csak egy a sokféle biztonsági alkatrészfajta közül; 

– a „hordozható patronüzemeltetésű készülék” h) pont szerinti meghatározását a 
módosított javaslatban feleslegesnek találták és elhagyták a közös álláspontban, 
mivel ez csak egy a sokféle gépkategória közül; 

– a „részben kész gép” i) pont szerinti meghatározásának szövegezését a módosított 
javaslatban javították, hogy jobban igazodjon a „gép” fogalommeghatározásához, 
és újraszámozták a közös álláspont g) pontjaként; 

– a „forgalomba hozatal” j) pont szerinti meghatározását a módosított javaslatban 
úgy módosították, hogy jobban tükrözze a gépekről szóló irányelv hatálya alá 
tartozó termékek piacának valóságát, és újraszámozták a közös álláspont h) 
pontjaként; 

– a „gyártó” k) pont szerinti meghatározásának szövegezését a módosított 
javaslatban javították, és újraszámozták a közös álláspont i) pontjaként; 

– az „üzembe helyezés” m) pont szerinti meghatározását a módosított javaslatban 
módosították, mivel az utolsó részt feleslegesnek tartották, és újraszámozták a 
közös álláspont k) pontjaként; 

– a „harmonizált szabvány” n) pont szerinti meghatározásának szövegezését a 
módosított javaslatban javították, és újraszámozták a közös álláspont l) 
pontjaként. 

A módosított javaslat 3. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 4. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 5. cikkének szövegezését javították. 



 

HU 8   HU 

A módosított javaslat 6. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 8. cikkét úgy módosították, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában figyelembe vették a biztonsági berendezések jegyzékének változását, a 8. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett intézkedéseket a szabályozási bizottsági 
eljárás hatálya alól áthelyezték a 8. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó bizottsági 
eljárás hatálya alá, illetve törölték azokat az intézkedéseket, amelyek az I. melléklet 
módosítását követően feleslegessé váltak a 8. cikk (1) bekezdésének c) és d) 
pontjában. A fenti változtatások eredményeként a módosított javaslat 8. cikk (1) 
bekezdésének e) pontját az (1) bekezdés b) pontjaként számozták újra.  

A módosított javaslat 9. cikkét úgy módosították, hogy az eljárást világosabbá 
tegyék. A közös álláspont a konkrét intézkedések elfogadásának feltételeként 
bevezeti különösen, hogy a Bizottság vagy a harmonizált szabvány vitatására 
irányuló, 10. cikk szerinti eljárással összhangban ne tekintse a harmonizált szabványt 
az általa érintett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek teljes 
mértékben megfelelőnek, vagy pedig hogy a Bizottság a 11. cikk szerinti eljárással 
összhangban a termék elleni védzáradékot indokoltnak tekintse. 

A módosított javaslat 11. cikkét úgy módosították, hogy az érdekelt felek jobban 
tájékozódhassanak a Bizottság azon döntéséről, hogy a tagállamok intézkedései 
indokoltak-e vagy sem. 

A módosított javaslat 12. cikkét az olvashatóság és az irányelv gyakorlati 
alkalmazhatósága érdekében módosították: 

– a módosított javaslat (1) bekezdésének szövegezését az eljárások változtatásait 
figyelembe véve módosították; 

– a módosított javaslat (2) bekezdése szerinti eljárást elhagyták, mert túl 
bürokratikusnak találták; 

– a módosított javaslat (3) bekezdésének szövegezését javították, és a közös 
álláspont (2) bekezdéseként újraszámozták; 

– a módosított javaslat (4) bekezdésének szövegezését javították, a b) pont szerinti 
„IX. mellékletben előírt, a harmonizált szabványokhoz való hozzáigazításra 
irányuló eljárás” választási lehetőségét törölték, mivel nem nyújtott 
többletértéket, és a bekezdést a közös álláspont (3) bekezdéseként újraszámozták; 

– a módosított javaslat (5) bekezdésének szövegezését javították, és a közös 
álláspont (4) bekezdéseként újraszámozták. 

A módosított javaslat 13. cikkének szövegezését javították, és a közös álláspontban a 
jobb nyomon követhetőséget, illetve nagyobb jogbiztonságot biztosító előírásokkal 
egészítették ki. 

A módosított javaslat 14. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 15. cikkét a második bekezdés elhagyásával módosították. 
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A módosított javaslat 16. cikkének szövegezését javították azért, hogy egyszerűsítsék 
a gyakorlati alkalmazását. 

A módosított javaslat 17. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 18. cikkének szövegezését javították. 

A 19. cikk a közös álláspontban egy második bekezdéssel egészült ki azért, hogy 
hangsúlyozzák a piacfelügyelet összehangolásának fontosságát. 

A módosított javaslat 22. cikkét egy intézményközi megállapodásban szereplő 
sablonszövegnek megfelelően módosították. 

A módosított javaslat 24. cikkének szövegezését javították és módosították annak 
érdekében, hogy más irányelvektől egyértelműen elhatárolják, és a gépekről szóló 
irányelv, illetve a felvonókról szóló irányelv terminológiáját összehangolják. 

A módosított javaslat 25. cikkének szövegezését javították. 

A módosított javaslat 26. cikkét egy intézményközi megállapodásban szereplő 
sablonszövegnek megfelelően módosították. 

A közös álláspontot egy új 27. cikkel egészítették ki a hordozható, robbanópatronnal 
működő és egyéb összekapcsoló gépekre vonatkozó nemzeti rendelkezések 
fokozatos hatályon kívül helyezésének megkönnyítése érdekében. 

A mellékletek módosításai 

A módosított javaslat I. mellékletéből a „Bevezető megjegyzések” címet a közös 
álláspontban „Általános alapelvek”-re változtatták, továbbá szövegezési javításokat 
hajtottak végre. Emellett a kockázatelemzés és a kockázatcsökkentés iteratív 
folyamatát a közös álláspont 1. pontjában körvonalazták. 

A módosított javaslat I. mellékletének 1.1.1. pontja szerinti 
fogalommeghatározásokat a közös álláspontban módosították, hogy összehangolják 
őket a szabványosításban használt, elfogadott kifejezésekkel, valamint az érthetőség 
érdekében a „rendeltetésszerű használat” és az „ésszerűen előrelátható rendellenes 
használat” meghatározásaival egészítették ki őket. 

I. melléklet, 1.1.2. pont – a módosított javaslat „A biztonság beépítésének alapelvei” 
című részének szövegezésén javítottak a közös álláspontban. 

I. melléklet, 1.1.3. pont – a módosított javaslatban az „Ergonómia” című részt 
módosították és a közös álláspont 1.1.6. pontjaként újraszámozták. 

I. melléklet, 1.1.5. pont – a módosított javaslatban a „Világítás” című részt 
kismértékben módosították és a közös álláspont 1.1.4. pontjaként újraszámozták. 

I. melléklet, 1.1.6. pont – a módosított javaslatban „A gépek kezelhetőségét elősegítő 
tervezés” című rész szövegezésén módosítottak és a közös álláspont 1.1.5. pontjaként 
újraszámozták. 
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I. melléklet, 1.2.1. pont – a módosított javaslatban „A vezérlőrendszerek biztonsága 
és megbízhatósága” című rész koncepcióját a közös álláspontban az irányelv 
alkalmazásában szerzett tapasztalatokat figyelembe véve jobban körvonalazták. 

I. melléklet, 1.2.2. pont – a módosított javaslatban a „Kézi vezérlés” című rész 
visszakapta a közös álláspontban az eredeti „Vezérlőberendezések” elnevezést, 
illetve az irányelv alkalmazásában szerzett tapasztalatokat figyelembe véve 
módosult. 

I. melléklet, 1.2.3. pont – a módosított javaslatban az „Indítás” című részt a közös 
álláspontban az ipari gyakorlatot figyelembe véve módosították. 

I. melléklet, 1.2.4. pont – a módosított javaslatban a „Leállítás” című részt 
módosították, továbbá a közös álláspont a 1.2.4.2. pontban a biztonságos ipari 
gyakorlat elősegítése érdekében kiegészült a „Kezelői leállás” című résszel.  

I. melléklet, 1.2.5. pont – a módosított javaslatban a „Vezérlésimód- vagy 
üzemmódkapcsoló” című részt a közös álláspontban átnevezték „A vezérlési vagy 
üzemmódok kiválasztása”-nak, és kismértékben módosították. 

I. melléklet, 1.2.6. pont – a módosított javaslatban „Az energiaellátás 
meghibásodása” című részt a közös álláspontban részletesebben kifejtették. 

I. melléklet, 1.2.7. pont – a módosított javaslatban a „Vezérlőkör meghibásodása” 
című részt elhagyták, mivel úgy gondolták, hogy a veszélyt kellőképpen tárgyalta a 
közös álláspont új 1.2.1. pontja – „A vezérlőrendszerek biztonsága és 
megbízhatósága”. 

I. melléklet, 1.2.8. pont – a módosított javaslatban a „Szoftver” című részt elhagyták, 
mivel úgy gondolták, hogy a veszélyt kellőképpen tárgyalta a közös álláspont új 
1.7.1.1. pontja – „Információk és információs eszközök”. 

I. melléklet, 1.3. pont – a módosított javaslat „Védelem a mechanikai veszélyek 
ellen” című részének szövegezését a közös álláspontban az egyértelműsítés céljából 
módosították. 

I. melléklet, 1.4. pont – a módosított javaslat „A védőburkolatok és védőszerkezetek 
kívánt jellemzői” című részének szövegezését a közös álláspontban az 
egyértelműsítés céljából módosították. 

I. melléklet, 1.5. pont – a módosított javaslatban „A munka- és/vagy vezetőállások 
előírt jellemzői” című részt módosították és egyértelműbbé tették, mivel megítélésük 
szerint egyes részeket a közös álláspont új 1.2. pontja – „Vezérlőrendszerek”, 
tárgyalja. Az így létrejövő szöveget áthelyezték a közös álláspont 1.1.7. pontjába – 
„Munkaállások”, illetve 1.1.8. pontjába – „Ülés”. 

I. melléklet, 1.6. pont – a módosított javaslatban az „Egyéb veszélyekből eredő 
kockázatok” című rész szövegezésén javítottak és a közös álláspont 1.5. pontjaként 
újraszámozták. Ezenfelül a módosított javaslatban az 1.6.9. pontot – „Zaj”, az 1.6.10. 
pontot – „Rezgések”, az 1.6.11. pontot – „Sugárzás”, az 1.6.14. pontot – „Veszélyes 
anyagok és összetevők kibocsátása”, valamint az 1.6.16. pontot – „Csúszás-, botlás- 
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és leesésveszély” egyszerűsítésük és hatékonyabb alkalmazhatóságuk érdekében 
kismértékben módosították a közös álláspontban. 

I. melléklet, 1.7. pont – a módosított javaslat „Karbantartás” című részének 
szövegezését módosították és a közös álláspontban 1.6. pontként újraszámozták. 

I. melléklet, 1.8. pont – a módosított javaslatban az „Információk, figyelmeztetések 
és figyelmeztető rendszerek” című részt, illetve az 1.9. pont – „Gépek jelölése” című 
részt az egyszerűség és a jobb érthetőség céljából módosították és összevonták a 
közös álláspont új 1.7. pontjában – „Információk”. 

I. melléklet, 1.10. pont – a módosított javaslatban a „Használati utasítás” című részt 
az irányelv gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat figyelembe véve 
lényegesen javították és egyértelműbbé tették, továbbá 1.7.4. pontként – „Használati 
utasítás” beillesztették a közös álláspont 1.7. pontjába. 

I. melléklet, 2.1. pont – a módosított javaslatban a „Élelmiszeripari gépek, 
kozmetikai és gyógyszeripari gépek” című részt a közös álláspontban az irányelv 
alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján kismértékben 
módosították. 

I. melléklet, 2.2. pont – a módosított javaslatban a „Hordozható kézi és/vagy kézi 
irányítású gépek” című részt a közös álláspontban módosították. 

I. melléklet, 2.3. pont – a módosított javaslatban a „hordozható patronüzemeltetésű 
rögzítő készülékek” című részt módosították és újraszámozták a közös álláspont 
2.2.2. pontjaként – „Hordozható rögzítő és egyéb összekapcsoló gépek”. 

I. melléklet, 2.4. pont – a módosított javaslatban a „Famegmunkáló és fához hasonló 
anyagok megmunkálására szolgáló gépek” című rész szövegezését módosították, és 
újraszámozták a közös álláspont 2.3. pontjaként – „Famegmunkáló és fához hasonló 
fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálásra szolgáló gépek”. 

I. melléklet, 3.1. pont – a módosított javaslatban az „Általános” című rész 
szerkesztését módosították a közös álláspontban. 

I. melléklet, 3.1.2. pont – a módosított javaslat „Világítás” című részét elhagyták, 
mivel úgy gondolták, hogy a veszélyt megfelelően tárgyalja a közös álláspont 
1.1.4. pontja – „Világítás” szerinti általános követelmény. 

I. melléklet, 3.2. pont – a módosított javaslatban a „Munkaállások” című részt 
kismértékben módosították a közös álláspontban. 

I. melléklet, 3.3. pont – a módosított javaslat „Vezérlőrendszerek” című részének 
szövegezését a közös álláspontban módosították. 

I. melléklet, 3.4. pont – a módosított javaslatban a „Mechanikai veszélyek elleni 
védelem” című részt az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
figyelembevétele, illetve egyszerűsítésképpen és az innováció elősegítése érdekében 
módosították a közös álláspontban. 
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I. melléklet, 3.5. pont – a módosított javaslat „Egyéb veszélyek elleni védelem” című 
részének szövegezését a közös álláspontban módosították. 

I. melléklet, 3.6. pont – a módosított javaslatban az „Információk és jelölések” című 
részt a közös álláspontban módosították. 

I. melléklet, 4.1. pont – a módosított javaslat „Általános” című részének 
szövegezését számos helyen megváltoztatták a közös álláspontban. Továbbá, a 
módosított javaslatban az I. melléklet 4.1.1. pontját – „Meghatározások” 
módosították a közös álláspontban, hogy jobban összhangba hozzák a 
szabványosításban használt, elfogadott kifejezésekkel. A módosított javaslatban a 
„függesztőeszköz”, a „különálló emelőeszköz” és a „névleges teherbírás” 
meghatározását feleslegesnek találták és elhagyták, míg a „fülke” meghatározását a 
módosított javaslat 6.1.1. pontjából – „Meghatározás” áthelyezték a közös álláspont 
4.1.1. pontjába – „Meghatározások”. 

I. melléklet, 4.1.2.1. pont – a közös álláspont kiegészült „A stabilitás hiányából eredő 
veszélyek” című ponttal, mivel úgy találták, hogy az a 98/37/EK irányelvben hasznos 
volt. 

Továbbá a közös álláspont kiegészült a 4.1.2.8. ponttal – „Rögzített szinteket 
kiszolgáló gépek”, amely hasznos általános követelményeket ad meg az ilyen 
felvonógépekre vonatkozóan. 

I. melléklet, 4.1.3. pont – a közös álláspont kiegészült „A célra való alkalmasság” 
című ponttal, mivel úgy találták, hogy az a 98/37/EK irányelvben hasznos volt. 

I. melléklet, 4.2.4. pont – a módosított javaslatban a „Veszélyeztetett személyeket 
érintő kockázatok” című részt elhagyták, mivel úgy gondolták, hogy azt kielégítően 
tárgyalja a közös álláspont új 4.1.2.8. pontja – „Rögzített szinteket kiszolgáló 
gépek”. 

I. melléklet, 4.3. pont – a módosított javaslat „Információk és jelölések” című 
pontjának szövegezését módosították a közös álláspontban, hogy a terminológiát 
összhangba hozzák a jelenleg használatos szabványokkal. 

I. melléklet, 4.4. pont – a módosított javaslat „Használati utasítás” című pontjának 
szövegezését módosították, hogy a terminológiát összhangba hozzák a jelenleg 
használatos szabványokkal. 

I. melléklet, 5. pont – a módosított javaslat „A föld alatti munkára szánt gépekre 
vonatkozó kiegészítő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények” című 
pontjának szövegezését módosították a közös álláspontban, illetve a módosított 
javaslatból az 5.3. pont – „Világítás” című részt elhagyták, mivel úgy találták, hogy a 
kockázatot kielégítően tárgyalja a közös álláspont 1.1.4. pontjának – „Világítás” 
általános követelménye. 

I. melléklet, 6.1. pont – a módosított javaslat „Általános” című pontját módosították 
a közös álláspontban, amely most általános követelményeket foglal magában a 
módosított javaslat 8. fejezetéből, továbbá a módosított javaslat 6.1.1. pontját – 
„Meghatározás” áthelyezték a közös álláspont 4.1.1. pontjába – „Meghatározások”. 
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I. melléklet, 6.2. pont – a módosított javaslatban a „Vezérlőberendezések” című részt 
kismértékben módosították a közös álláspontban. 

I. melléklet, 6.3. pont – a módosított javaslatban „A fülkében vagy a fülkén 
tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek” című részt módosították a közös 
álláspontban, illetve a módosított javaslat 8.1. pontját – „Fülke” áthelyezték a közös 
álláspont 6.3.3. pontjába – „A fülkére eső tárgyak okozta veszély”. 

I. melléklet, 6.4. pont – a módosított javaslatban a közös álláspont kiegészült a 
„Rögzített felvonóbejárókat kiszolgáló gépek” című résszel, amely általánosabb 
módon vesz át előírásokat a módosított javaslat 7. és 8. fejezetéből. 

I. melléklet, 6.5. pont – a módosított javaslatban a „Jelölések” című részt 
kismértékben módosították a közös álláspontban, és alapvető információkat 
határoztak meg benne. 

Az I. mellékletben, a módosított javaslat 7. és 8. pontjában szereplő alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket módosították és a közös álláspont 4. 
és 5. pontjában általánosabb előírások formájában fogalmazták meg őket. 

II. melléklet – a módosított javaslatban a „Nyilatkozatok” című mellékletet 
kismértékben módosították, illetve a közös álláspontban a 2. pontban – 
„Iratmegőrzés” szereplő követelményeket a módosított javaslat VII., X. és XI. 
mellékletéből ide helyezték át. 

III. melléklet – a módosított javaslatban a „CE jelölés” című mellékletet 
kismértékben módosították a közös álláspontban, illetve az utolsó bekezdésben 
szereplő, a bejelentett szervezet azonosítójára vonatkozó követelményt a módosított 
javaslat XI. mellékletéből ide helyezték át. 

IV. melléklet – a módosított javaslat „Gépkategóriák, amelyekre a 12. cikk (4) és (5) 
bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni” című mellékletének szövegezését 
módosították a közös álláspontban, illetve három, a 98/37/EK irányelvben már 
meglévő kategóriát: „21. A gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek”, 
„22. A felborulást gátló szerkezet (ROPS)” és „23. A leeső tárgyak ellen védő 
szerkezet (FOPS)” hasznosnak találtak és felvették őket a jegyzékbe. 

V. melléklet – „A 2. cikk c) pontjában hivatkozott biztonsági alkatrészek indikatív 
listája” című mellékletben szereplő jegyzéket a módosított javaslat 2. cikkéből ide 
helyezték át, és szövegezését módosították a közös álláspontban. Továbbá a közös 
álláspont indikatív jegyzéke kiegészült a „2. személyek detektálására (védelemére) 
tervezett biztonsági eszközök”, „8. az emelőgépek berakodásának és 
mozgásvezérlésének megfigyelésére szolgáló berendezések”, „11. a potenciálisan 
veszélyes elektrosztatikus töltések felhalmozódását megakadályozó kisütő 
szerkezetek”, „12. az I. melléklet 1.5.7, 3.4.7 és 4.1.2.6 pontjában említett 
energiakorlátozó és kioldó berendezések”, „13. a zaj- és rezgéscsökkentő rendszerek 
és berendezések”, „14. a felborulást gátló szerkezet (ROPS)”, „15. a leeső tárgyak 
ellen védő szerkezet (FOPS)”, „16. a két kézzel kezelt vezérlőberendezés” és „17. a 
gép különböző felvonóbejárói között a személyek emelésére és/vagy süllyesztésére 
tervezett elemei, amelyek az alábbi listában szerepelnek…” kategóriákkal. 
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VI. melléklet – a módosított javaslat „A gép műszaki dokumentációja” című 
mellékletét az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokat figyelembe véve 
módosították, illetve a közös álláspont VII. mellékleteként újraszámozták. A közös 
álláspont kiegészült a „részben kész gépek műszaki dokumentációjára” vonatkozó 
követelményeket körvonalazó B. ponttal. 

VII. melléklet – a módosított javaslat „A gépgyártás belső ellenőrzéssel történő 
megfelelőségi értékelése” című mellékletének szövegezését módosították, és a közös 
álláspont VIII. mellékleteként újraszámozták. Ezenfelül elhagytak egyes, az EK-
megfelelőségi nyilatkozattal, a CE jelöléssel és a műszaki dokumentációval 
kapcsolatos kötelezettségeket, mivel azokat az 5. cikk és a közös álláspont új 
VII. melléklete már tartalmazza. 

VIII. melléklet – a módosított javaslatban elhagyták a „Belső kockázatot nem 
tartalmazó gép megfelelőségének értékelése” című mellékletet, mivel a 12. cikkből 
elhagyták az ezt a mellékletet említő megfelelőségértékelési eljárást. 

IX. melléklet – a módosított javaslatban elhagyták „A IV. mellékletben említett 
gépekre vonatkozó harmonizált szabványoknak való megfelelés” című mellékletet, 
mivel a 12. cikkből elhagyták az ezt a mellékletet említő megfelelőségértékelési 
eljárást. 

X. melléklet – a módosított javaslatban „A IV. mellékletben említett gépek EK-
típusvizsgálata” című mellékletet módosították és a közös álláspontban 
IX. mellékletként, „EK-típusvizsgálat” címmel újraszámozták. Elhagytak egyes, az 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, a CE jelöléssel és a műszaki dokumentációval 
kapcsolatos kötelezettségeket, mivel azokat az 5. cikk már tartalmazza. Továbbá, a 
melléklet kiegészült az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességére vonatkozó 
előírásokkal és a gyártó, illetve a bejelentett szervezet ezzel kapcsolatos feladataival. 

XI. melléklet – a módosított javaslatban „A IV. mellékletben említett gépek teljes 
minőségbiztosítása” című mellékletet módosították és a közös álláspontban 
X. mellékletként, „Teljes minőségbiztosítás” címmel újraszámozták. Elhagytak 
egyes, az EK-megfelelőségi nyilatkozattal, a CE jelöléssel és a műszaki 
dokumentációval kapcsolatos kötelezettségeket, mivel azokat az 5. cikk és az új 
III. melléklet már tartalmazza. 

XII. melléklet – a módosított javaslatban „A tagállamok által a bejelentett 
szervezetek kijelölése során figyelembe veendő minimumkövetelmények” című 
mellékletet kismértékben módosították és újraszámozták a közös álláspont 
XI. mellékleteként. 

XIII. melléklet – a módosított javaslatban a 98/37/EK irányelv és a felülvizsgált 
irányelv azonos témával foglalkozó részei közötti „megfelelési táblázatot” 
aktualizálták, és a mellékletet a közös álláspont XII. mellékleteként újraszámozták. 
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4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy véli, hogy a 2005. július 18-án egyhangúlag elfogadott közös 
álláspont tovább tisztáz bizonyos kérdéseket és fogalmakat, valamint tökéletesíti 
egyes előírások megfogalmazását, miközben a javaslat céljait és megközelítését nem 
változtatja meg. A Bizottság ezért támogatja a közös álláspontot. 

5. NYILATKOZATOK 

A Bizottság a következő nyilatkozatokat tette: 

A mezőgazdasági és erdészeti traktoroknak az irányelv alkalmazási köréből való 
kizárásával kapcsolatban az 1. cikk (2) bekezdése e) pontjának első francia 
bekezdéséről: 

„A Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy a mezőgazdasági és erdészeti traktorokra 
vonatkozó valamennyi egészségügyi és biztonsági szempont egyetlen irányelvben 
való összehangolásának érdekében a – mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok 
pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, 
továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló – 
2003/37/EK irányelvet a gépekről szóló irányelvben megnevezett valamennyi 
kockázat figyelembevételével kell módosítani. 

A 2003/37/EK irányelv ilyen módosításának a gépekről szóló irányelv módosítását is 
tartalmaznia kell, törölve a »kockázatok vonatkozásában« kifejezést az 1. cikk (2) 
bekezdése e) pontja első francia bekezdéséből.” 

A megfelelés vélelmével és a harmonizált szabványokkal kapcsolatban a 7. cikkről: 

„A Bizottság kijelenti, hogy a 2. cikk l) pontjában említett szabványosítási 
megbízások kiadásával összefüggésben minden erőfeszítést meg fog tenni annak 
érdekében, hogy valamennyi, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
szabvány esetében a vonatkozó szabványok potenciális felhasználói számára 
rendelkezésre bocsássák a szabványelőírások és az alapvető egészségügyi és 
biztonsági követelmények közötti kapcsolatot jelző információkat. Az új megközelítés 
felülvizsgálatával összefüggésben további pontosításra kerül az, hogy horizontális 
szinten hogyan kell végrehajtani az összehangolt tájékoztatási követelményeket 
valamennyi új megközelítésű irányelv vonatkozásában.” 

A CE jelöléssel kapcsolatban a 16. cikk (3) bekezdéséről: 

„A közösségi jogszabályok tiszteletben tartásának sérelme nélkül, a Bizottság az új 
megközelítés felülvizsgálatával összefüggésben pontosítja az egyéb – nemzeti, 
európai vagy magán- – jelölések CE jelöléshez viszonyított rögzítésének feltételeit.”  
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