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Priimančios mašinos pusėje įstatomas velenas turi būti uždengtas prie mašinos pritvirtintu 

apsauginiu gaubtu. 

 

Sukimo momento ribotuvai ar laisvosios eigos mechanizmai prie transmisijos su 

universaliaisiais lankstais gali būti tvirtinami tik vairuojamos mašinos pusėje. Nuimamasis 

mechaninis perdavimo įtaisas turi būti atitinkamai pažymėtas. 

 

Visos priimančios mašinos, kurių veikimas reikalauja, kad nuimamasis perdavimo įtaisas būtų 

prijungtas prie savaeigės mašinos ar traktoriaus, turi turėti tokią nuimamojo perdavimo įtaiso 

tvirtinamąją sistemą, kad, kai mašinos yra atjungtos, nei šis įtaisas, nei jo apsaugai nebūtų 

gadinami susiliečiant su žeme ar mašinos dalimi.   

 

Išorinės apsaugo dalys turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įmontuotos taip, kad nesisuktų 

kartu su nuimamuoju perdavimo įtaisu. Apsaugas transmisinį veleną turi dengti iki pat jo 

vidinių žiočių galo, jeigu naudojami paprastieji universalieji lankstai ir bent jau iki išorinio 

lanksto arba lankstų centro, jei naudojami plačiakampiai universalieji lankstai. 

 

Jei prieiga į darbo vietą yra prie nuimamo mechaninių pavarų įtaiso, ji turi būti suprojektuota 

ir pagaminta taip, kad veleno apsaugai nebūtų naudojami kaip laipteliai, nebent jie būtų 

specialiai tam suprojektuoti ir pagaminti. 
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3.5. Apsauga nuo kitų pavojų 

 

3.5.1. Akumuliatoriai  

 

Akumuliatoriaus korpusas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užkirsta 

galimybė elektrolitui išsilieti ant operatoriaus, jei mašina apvirstų, bei garų kaupimuisi 

operatoriaus darbo vietoje. 

 

Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad akumuliatorių būtų galima atjungti 

specialiu šiam tikslui numatytu lengvai pasiekiamu įtaisu. 

 

3.5.2. Gaisras 

 

Priklausomai nuo pavojų, į kuriuos atsižvelgia gamintojas, mašinos, kiek leidžia jų dydis, 

privalo turėti: 

 

– lengvai pasiekiamus gesintuvus arba 

 

– įmontuotą gesinimo sistemą. 

 

3.5.3. Pavojingų medžiagų sklaida  

 

1.5.13 punkto antroji ir trečioji pastraipos netaikomos mašinoms, kurių pagrindinė paskirtis –  

purkšti produktus. Tačiau turi būti pašalinta rizika operatoriui būti paveiktam skleidžiamų 

pavojingų medžiagų.   
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3.6. Informacija ir nurodymai 

 

3.6.1. Ženklai, signalai ir įspėjimai 

 

Kad būtų užtikrinta asmenų sveikatos apsauga ir sauga, mašinos privalo turėti tokius ženklus 

ir (arba) taisyklių lenteles, informuojančias apie mašinų naudojimą, reguliavimą ir, jei reikia, 

priežiūrą. Šios priemonės turi būti parinktos, suprojektuotos ir pagamintos taip, kad būtų 

aiškiai matomos ir neištrinamos. 

 

Nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų, mašinos, kuriomis vežamas vairuotojas, turi 

turėti šią įrangą: 

 

– garsinio įspėjimo įtaisą žmonėms įspėti; 

 

– numatytas naudojimo sąlygas atitinkančią šviesos signalų sistemą; šis reikalavimas 

netaikomas mašinoms, skirtoms dirbti tik po žeme ir naudojančioms ne elektros 

energiją; 

 

– jei reikia, tarp mašinos ir priekabos turi būti atitinkama jungtis signalams valdyti.   

 

Iš nuotolio valdomos mašinos, kurios, dirbdamos įprastomis sąlygomis, gali kelti asmenims 

susidūrimo ar traiškymo pavojų, turi turėti atitinkamas priemones, signalizuojančias apie jų 

judėjimą, arba kitas priemones, apsaugančias asmenis nuo tokių pavojų. Tokie pat 

reikalavimai keliami mašinoms, kurios veikia cikliniu slankiojamuoju režimu ir kurių 

vairuotojas tiesiogiai nemato zonos už mašinos galo. 
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Mašinos turi būti pagamintos taip, kad įspėjimo  ir signalizavimo įtaisų negalima būtų 

atsitiktinai sugadinti. Jeigu tai svarbu saugai, įtaisų konstrukcija turi leisti kontroliuoti, kad 

tokie įtaisai veikia gerai, taip pat suteikti operatoriui galimybę sužinoti apie jų gedimą. 

 

Kai mašinų ar jų darbo įrankių judėjimas yra ypač pavojingas, ant mašinų turi būti ženklai, 

įspėjantys, kad negalima artintis prie veikiančių mašinų; šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi 

iš pakankamo atstumo, užtikrinančio netoliese atsidūrusių asmenų saugą. 

 

3.6.2. Ženklinimas 

 

Ant visų mašinų įskaitomai ir nenutrinamai turi būti užrašyta ši informacija: 

 

– vardinė galia kilovatais (kW); 

 

– įprastinės konfigūracijos mašinos masė kilogramais (kg); 

 

ir prireikus: 

 

– didžiausia traukos jėga, numatyta sujungimo kabliui niutonais (N); 

 

– didžiausia vertikalioji apkrova, numatyta sujungimo kabliui niutonais (N). 
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3.6.3. Instrukcijos  

 

3.6.3.1. Vibracija 

 

Instrukcijose turi būti nurodyta toliau pateikta informacija apie mašinos perduodamą vibraciją 

rankoms ar visam kūnui:  

 

– rankas veikiantis bendras vibracijos dydis, jeigu jis viršija 2,5 m/s2. Jeigu jis neviršija 

2,5 m/s2, tai turi būti nurodyta; 

 

– didžiausia visą kūną veikianti leidžiama pagreičio vidutinė kvadratinė reikšmė, jeigu ji 

viršija 0,5 m/s2. Jeigu ji neviršija 0,5 m/s2, tai turi būti nurodyta; 

 

– matavimų neapibrėžtumas. 

 

Šie dydžiai turi būti gauti faktiškai matuojant šias mašinas arba nustatyti pagal techniškai 

palyginamų mašinų, kurios yra tipinės gaminamų mašinų atžvilgiu, matavimus. 

 

Tais atvejais, kai nėra taikomi darnieji standartai, vibracija turi būti matuojama atitinkamoms 

mašinoms tinkamiausiu matavimo kodu. 

 

Turi būti nurodyti naudoti matavimo kodai ir sąlygos, kuriomis mašinos veikė matuojant. 
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3.6.3.2. Daugeriopas naudojimas 

 

Instrukcijose mašinoms, naudojamoms įvairiems tikslams priklausomai nuo naudojamos 

įrangos, ir instrukcijose sukeičiamajai įrangai turi būti pateikiama informacija, būtina saugiai 

surinkti ir naudoti pagrindinę mašiną bei sukeičiamąją įrangą, kuri gali būti įmontuota. 

 

4. PAPILDOMI ESMINIAI SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI, KAD 

BŪTŲ IŠVENGTA KĖLIMO PAVOJŲ  

 

Mašinos, kurios, atlikdamos kėlimo operacijas, kelia pavojų, turi atitikti visus šiame skyriuje 

išdėstytus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų  4 

punktą). 

 

4.1. Bendroji dalis 

 

4.1.1. Sąvokos 

 

a) „kėlimo operacija“ – tai iš daiktų ir/arba žmonių susidedančio krovinio, kurio buvimo 

lygį tam tikru metu reikia keisti, judėjimas;  

 

b) „valdomasis krovimas“ – tai  toks krovimo būdas, kai kroviniai juda naudojant fiksuotas 

standžias ar lanksčias kreipes; 
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c) „darbo koeficientas“ – tai  aritmetinis santykis tarp tos krovinio masės, kurią gali 

išlaikyti įrangos dalis ir kurią garantuoja gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, ir 

didžiausios darbo apkrovos, pažymėtos ant įrangos; 

 

d) „bandymo koeficientas“ – tai  aritmetinis santykis tarp krovinio masės, naudotos 

atliekant statinius ar dinaminius kėlimo reikmenų ar mašinų bandymus, ir didžiausios 

darbo apkrovos, pažymėtos ant to reikmens ar mašinos; 

 

e) „statinis bandymas“ – tai toks bandymas, kai mašinos ar kėlimo reikmenys iš pradžių 

apžiūrimi ir veikiami jėga, atitinkančia didžiausią darbo apkrovą, padauginta iš 

atitinkamo statinio bandymo koeficiento, o paskui dar apžiūrima apkrovą nuėmus, kad 

būtų įsitikinta, jog jie nebuvo pažeisti;  

 

f) „dinaminis bandymas“ – tai  toks bandymas, kai mašinos dirba visa didžiausia darbo 

apkrova, padauginta iš atitinkamo dinaminio bandymo koeficiento, ir visais pritaikymo 

būdais, o tuo metu tiriama mašinų dinaminė veikla, kad būtų įsitikinta, jog mašinos 

veikia patikimai; 

 

g) „gabenimo talpa” – tai mašinos dalis, ant kurios arba kurioje keliami žmonės ir (arba) 

kroviniai. 
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4.1.2. Apsauga nuo mechaninių pavojų 

 

4.1.2.1. Pavojai dėl stabilumo stokos 

 

Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad būtų garantuotas 1.3.1 punkte 

apibrėžtas stabilumas, kai mašinos veikia ir kai neveikia, taip pat visuose mašinų gabenimo, 

surinkimo ir išmontavimo, numatyto sudedamųjų dalių gedimo etapuose, taip pat tuo atveju, 

kai atliekami instrukcijų knygelėje numatyti bandymai. 

 

Todėl gamintojas ar jo įgaliotas atstovas privalo taikyti atitinkamus tikrinimo metodus. 

 

4.1.2.2. Kreipėmis ir bėgių keliais važiuojančios mašinos 

 

Mašinos turi turėti įtaisus, veikiančius ant kreipių ar bėgių kelių ir neleidžiančius mašinoms 

nuvažiuoti nuo bėgių. 

 

Jeigu, nepaisant šių įtaisų, pavojus nuvažiuoti nuo bėgių arba kad suges bėgis ar važiuoklė 

išlieka, būtina įrengti įtaisus, kurie neleistų įrangai, sudedamosioms dalims ar kroviniui 

nukristi, o pačiai mašinai – apvirsti. 
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4.1.2.3. Mechaninis atsparumas 

 

Mašinos, kėlimo reikmenys ir jų sudedamosios dalys, sumontuoti ir naudojami tik gamintojo 

numatytomis sąlygomis, tinkamai išdėstyti, prireikus atsižvelgiant į atmosferos veiksnius ir 

žmonių naudojamą jėgą, turi išlaikyti darbo metu veikiančius įtempius ir jei reikia – kai 

mašina nedirba. Šio reikalavimo taip pat turi būti laikomasi gabenant, surenkant ir 

išmontuojant mašinas. 

 

Mašinos ir kėlimo reikmenys turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad numatytomis 

naudojimo sąlygomis būtų išvengta suirimo dėl elementų nuovargio arba susidėvėjimo. 

 

Medžiagos, iš kurių jie pagaminti, turi būti parenkamos pagal gamintojo numatomą darbo 

aplinką, ypatingą dėmesį atkreipiant į korodavimą, dilumą, atsparumą smūgiams, ribines 

temperatūras, nuovargį, trapumą ir senėjimą. 

 

Mašinos ir kėlimo reikmenys turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad galėtų be liekamųjų 

deformacijų ar akivaizdžių defektų išlaikyti statinio bandymo perkrovas. Skaičiuojant turi būti 

atsižvelgta į statinio bandymo koeficiento, parinkto reikiamam saugos lygiui užtikrinti, vertę; 

šis koeficientas dažniausiai yra toks: 

 

a) rankinio valdymo kėlimo reikmenims ir mašinoms – 1,5; 
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b) kitoms mašinoms – 1,25. 

 

Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad nesugestų, kai atliekant dinaminius 

bandymus naudojama didžiausia darbo apkrova, padauginta iš dinaminio bandymo 

koeficiento. Šis dinaminio bandymo koeficientas turi laiduoti tam tikrą saugos lygį: jis 

paprastai yra 1,1. Įprastai bandymai atliekami gamintojo nurodytais vardiniais greičiais. Jeigu 

mašinos valdymo sistema leidžia vienu metu atlikti keletą judesių, tai bandymai turi būti 

atliekami nepalankiausiomis sąlygomis, paprastai, derinant atitinkamus judesius. 

 

4.1.2.4. Skridiniai, būgnai, krumpliaračiai, virvės ir grandinės 

 

Skridinių, būgnų ar krumpliaračių skersmenys turi būti suderinti su tų virvių ar grandinių, su 

kuriomis jie gali būti naudojami, matmenimis. 

 

Būgnai ir krumpliaračiai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad grandinės ar 

virvės galėtų aplink juos vyniotis nenukrisdamos. 

 

Krovininės ir palaikomosios virvės turi būti be jokių sandūrų, išskyrus tas, kurios yra jų 

galuose. Tačiau virvių sandūros galimos įrangoje, kurią pagal jos paskirtį numatoma 

reguliariai keisti atsižvelgiant į naudojimo reikmes. 
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Ištisinės virvės ir jų antgaliai privalo būti darbo koeficiento, parinkto taip, kad būtų užtikrintas 

reikiamas saugos lygis; paprastai šis koeficientas yra 5. 

 

Kėlimo grandinės privalo būti darbo koeficiento, parinkto taip, kad būtų užtikrintas reikiamas 

saugos lygis; paprastai šis koeficientas yra 4. 

 

Norint patikrinti, ar yra pasiektas reikiamas darbo koeficientas, gamintojas ar jo įgaliotas 

atstovas privalo atlikti arba būti atlikęs reikiamus grandinės, virvės ir virvės antgalių, 

naudojamų kroviniui kelti, tipo bandymus. 

 

4.1.2.5. Kėlimo reikmenys ir jų sudedamosios dalys  

 

Kėlimo reikmenys ir jų sudedamosios dalys turi būti surūšiuoti, atsižvelgiant į jų nuovargį ir 

senėjimo procesus, kad galėtų būti naudojami tiek kartų, kiek pagal nustatytas naudojimo 

sąlygas leidžia jų naudojimo laikas. 

 

Be to: 

 

a) metalinės virvės ir virvės antgalio derinio darbo koeficientas turi būti parinktas taip, kad 

užtikrintų reikiamą saugos lygį; paprastai šis koeficientas yra 5. Virvės turi būti be jokių 

sandūrų arba kilpų, išskyrus tuos, kurie yra jų galuose; 
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b) tuo atveju, kai naudojamos grandinės su suvirintomis grandimis, pastarosios turi būti 

trumpagrandžių tipo. Kiekvienos grandinių rūšies darbo koeficientas turi būti parinktas 

taip, kad užtikrintų reikiamą saugos lygį; paprastai šis koeficientas yra 4; 

 

c) tekstilinių virvių ir kilpų darbo koeficientas priklauso nuo medžiagos, gamybos būdo, 

matmenų ir naudojimo. Šis koeficientas turi būti parinktas taip, kad užtikrintų reikiamą 

saugos lygį; paprastai jis yra 7, jeigu jų gamybai naudojamos medžiagos yra labai geros 

kokybės, o gamybos būdas atitinka jų naudojimo paskirtį. Jeigu taip nėra, tai šis 

koeficientas nustatomas didesnis, kad būtų galima užtikrinti reikiamą saugos lygį. 

Tekstilinės virvės ir kilpos negali turėti jokių mazgų, jungčių arba sandūrų, išskyrus 

tuos, kurie yra kilpos galuose; šis reikalavimas netaikomas vientisai kilpai; 

 

d) visų metalinių sudedamųjų dalių, priklausančių kilpoms arba naudojamų kartu su jomis, 

darbo koeficientas parenkamas taip, kad užtikrintų reikiamą saugos lygį. Paprastai šis 

koeficientas yra 4; 

 

e) didžiausia daugiagijės kilpos galia apibrėžiama pagal silpniausios gijos saugos 

koeficientą, gijų skaičių ir silpnėjimo faktorių, priklausantį nuo pynimo konfigūracijos; 

 

f) norint patikrinti, ar yra pasiektas reikiamas darbo koeficientas, gamintojas ar jo įgaliotas 

atstovas privalo atlikti arba būti atlikęs reikiamus kiekvieno a, b, c ir d punktuose 

nurodytos įrangos tipo bandymus. 
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4.1.2.6. Judėjimo valdymas 

 

Judėjimą valdantys įtaisai turi veikti taip, kad mašinos, ant kurių jie įtaisyti, būtų saugios. 

 

a) mašinos turi būti taip suprojektuotos ir pagamintos arba turėti tokius įtaisus, kad jų 

sudedamųjų dalių judėjimo amplitudės neviršytų nustatytų ribų. Prieš paleidžiant tokius 

įtaisus, prireikus, privalo būti įjungiamas įspėjamasis signalas; 

 

b) kai toje pačioje vietoje vienu metu manevruoja kelios stacionarinės ar ant bėgių 

sumontuotos mašinos ir kyla rizika susidurti, šios mašinos turi būti suprojektuotos ir 

pagamintos taip, kad būtų galima pritaikyti sistemas, pašalinančias tokios rizikos 

galimybę; 

 

c) mašinų mechanizmai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad kroviniai negalėtų 

pavojingai slinkti ar laisvai ir netikėtai kristi, net kai iš dalies ar visiškai nutraukiamas 

energijos tiekimas arba kai operatorius nebevaldo mašinos; 

 

d) įprastomis sąlygomis neturi būti galimybės nuleisti krovinį naudojantis vien frikciniais 

stabdžiais, išskyrus tokias mašinas, kurių funkcijos numato, kad jos frikciniai stabdžiai 

turi veikti būtent taip; 

 

e) palaikantieji įtaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad krovinys netikėtai 

nenukristų. 
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4.1.2.7. Krovinių judėjimas keliant 

 

Mašinų valdymo vieta turi būti įrengta taip, kad kuo geriau būtų matomos judamųjų dalių 

trajektorijos, siekiant išvengti galimų susidūrimų su žmonėmis, įranga ar kitomis mašinomis, 

manevruojančiomis tuo pačiu metu ir galinčiomis sukelti tokį pavojų. 

 

Valdomus krovinius keliančios mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad 

judantis krovinys, gabenimo  talpa ar atsvaras, jei toks yra, nesužeistų žmonių. 

 

4.1.2.8. Stacionariose aikštelėse sustojančios mašinos 

 

4.1.2.8.1. Gabenimo talpos judėjimas 

 

Stacionariose aikštelėse sustojančios mašinos turi būti tiksliai valdomos pakeliui į aikštelę ir 

joje. Žirklinio pakėlimo sistemos taip pat laikomos tiksliai valdomomis. 

 

4.1.2.8.2. Įėjimas į gabenimo talpą 

 

Jei į gabenimo talpą yra įėjimas žmonėms, mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos 

taip, kad naudojimo metu gabenimo talpa nejudėtų, ypač ją keliant ar leidžiant.   
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Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad kėlimo talpos ir aptarnaujamos 

aikštelės lygio skirtumas nesukeltų pavojaus suklupti. 

 

4.1.2.8.3. Užkliudymo kėlimo talpa pavojus  

 

Prireikus, kad būtų vykdomi 4.1.2.7 punkto antroje pastraipoje išdėstyti reikalavimai, 

įprasto darbo metu gabenimo zona turi būti neprieinama.  

 

Jeigu patikrinimo ar priežiūros metu yra pavojus, kad po gabenimo talpa ar virš jos esantį 

žmogų ši talpa gali prispausti prie stacionarių dalių, turi būti numatyta pakankamai vietos 

apsauginėms patalpoms arba įmontuoti gabenimo talpos judėjimą blokuojančią mechaninę 

įrangą. 

 

4.1.2.8.4. Pavojus, kurį kelią nuo kėlimo talpos krintantys daiktai   

 

Jei yra pavojus, kad nuo gabenimo talpos gali nukristi krovinys, mašina turi būti 

suprojektuota ir pagamintai taip, kad šio pavojaus nekeltų.  

 

4.1.2.8.5. Aikštelės 

 

Turi būti pašalintas aikštelėse esančių žmonių susidūrimo su judančia kėlimo talpa ar kita 

dalimi pavojus.  
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Jei yra pavojus, kad, kai gabenimo talpos nėra aikštelėje, žmogus gali įkristi į važiavimo zoną, 

turi būti įtaisyti apsaugai šiam pavojui pašalinti. Jie turi turėti gabenimo talpos padėties 

valdomus blokuojamuosius įtaisus, kurie apsaugo: 

 

− nuo pavojingo gabenimo talpos judėjimo tol, kol yra uždaryti ir užrakinti;  

 

− kad apsaugai pavojingai neatsidarytų tol, kol gabenimo talpa nesustoja atitinkamoje 

aikštelėje. 

 

4.1.3. Tikslo atitikimas 

 

Prieš pateikiant kėlimo mašinas ir priemones į rinką arba prieš pirmą kartą pradedant jas 

naudoti gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi imtis atitinkamų priemonių arba būti tas 

priemones įvykdęs, kad kėlimo reikmenys ir parengtos darbui mašinos – nesvarbu, ar jos būtų 

rankinio valdymo, ar variklinės – galėtų saugiai atlikti nustatytąsias funkcijas. 

 

4.1.2.3 punkte nurodyti statiniai ir dinaminiai bandymai turi būti atlikti visoms pateikti į rinką 

parengtoms kėlimo mašinoms. 

 

Jei gamintojas ar jo įgaliotas atstovas negali mašinų surinkti savo patalpose, turi būti imtasi 

atitinkamų priemonių jų naudojimo vietoje. Paprastai priemonių gali būti imtasi arba 

gamintojo patalpose, arba naudojimo vietoje. 
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4.2. Reikalavimai mašinoms, kurios nėra valdomos rankiniu būdu  

 

4.2.1. Judėjimo valdymas  

 

Palaikantysis valdymo įtaisas turi būti naudojamas mašinos ar jos įrangos judėjimui valdyti. 

Tačiau daliniams arba visiems judesiams atlikti, kai nėra jokio keliamo krovinio ar mašinų 

susidūrimo pavojaus, šie įtaisai gali būti pakeisti valdymo įtaisais su automatiškai nustatytais 

sustojimais iš anksto pasirinktuose lygiuose, operatoriui nevaldant palaikančiojo valdymo 

įtaiso. 

 

4.2.2. Krovimo valdymas 

 

Mašinos, kurių didžiausia darbo apkrova yra ne mažesnės kaip 1 000 kg masės krovinio 

kėlimas ar kurių apvirtimo momentas ne mažesnis kaip 40 000 Nm, turi turėti įtaisus, kurie 

įspėtų vairuotoją ir neleistų pavojingai pajudėti, kai: 

 

– mašinos yra perkrautos dėl viršijamos didžiausios darbo apkrovos arba momentų, 

atsiradusių dėl per didelės apkrovos,  

 

– viršijamas apvirtimo momentas. 

 

4.2.3. Virvėmis valdomi įrenginiai 

 

Kėlimo, vantų ir traukos virvės turi būti įtempti atsvarais arba turi turėti įtaisus, leidžiančius 

nuolat kontroliuoti jų įtempį. 
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4.3. Informacija ir ženklinimas 

 

4.3.1. Grandinės, virvės ir austiniai diržai  

 

Kiekviena kėlimo grandinės, virvės ar austinio diržo dalis, kuri nėra agregato dalis, turi būti 

pažymėta, o jei tai neįmanoma, turi turėti plokštelę ar nenuimamą žiedą, ant kurių būtų 

nurodytas gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas bei adresas ir atitinkamo sertifikato 

nurodomoji informacija. 

 

Pirmiau minėtame sertifikate turi būti nurodyta bent jau ši informacija: 

 

a) gamintojo ir, prireikus, jo įgalioto atstovo pavadinimas bei adresas, 

 

b) grandinės ar virvės aprašymas, kuriame nurodyta: 

 

– vardinis dydis, 

 

– sandara, 

 

– medžiaga, iš kurios pagaminta, 

 

– taikytas savitasis šios medžiagos metalurginio apdorojimo būdas, 
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c) taikytas bandymo metodas, 

 

d) didžiausia apkrova, kuria gali būti apkraunama grandinė ar virvė. Gali būti pateikiamos 

kelios vertės įvairiems taikymo atvejams. 

 

4.3.2. Kėlimo reikmenys 

 

Ant kėlimo reikmenų turi būti nurodyta: 

 

– medžiaga, kai tokia informacija reikalinga saugiam naudojimui; 

 

– didžiausia darbo apkrova. 

 

Tuo atveju, kai kėlimo reikmenų praktiškai neįmanoma paženklinti, pirmoje pastraipoje 

minima informacija turi būti pateikta ant plokštelės ar kito patikimo pagrindo, saugiai 

pritvirtinto prie kėlimo reikmens. 

 

Ši informacija turi būti lengvai įskaitoma ir pateikta tokioje vietoje, kurioje ji nenusitrintų 

kėlimo reikmenims nusidėvint naudojimo metu, o jos pritvirtinimas nesumažintų reikmens 

stiprio. 

 

4.3.3. Kėlimo mašinos 

 

Ant mašinos turi būti reljefiškai pažymėta didžiausia darbinė apkrova. Šis žymėjimas turi būti 

aiškiai įskaitomas, nenutrinamas ir neužkoduotas. 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 79 
I PRIEDAS DG C I   LT 

 

Kai didžiausia darbinė apkrova priklauso nuo mašinos konfigūracijos, tai kiekvienoje 

vairavimo vietoje turi būti apkrovos stendas, galbūt diagramų ar lentelių forma, kuriame 

pateikiamos darbinės kiekvienos konfigūracijos apkrovos. 

 

Tik kroviniams kelti skirtos mašinos, turinčios gabenimo talpą, į kurią gali patekti žmonės,  

turi turėti aiškų ir nenusitrinantį įspėjimo ženklą, draudžiantį kelti žmones. Šis įspėjimo 

ženklas turi būti matomas kiekvienoje vietoje, kur galima prieiga. 

 

4.4. Instrukcijos  

 

4.4.1. Kėlimo reikmenys 

 

Kiekvienas kėlimo reikmuo ar kiekviena komerciškai nedaloma jų siunta privalo turėti 

instrukcijų knygelę, kurioje būtų nurodyta: 

 

a) numatomos naudojimo sąlygos, 

 

b) naudojimo ribos (ypač tų reikmenų, pavyzdžiui, magnetinių ar vakuuminių padėklų, 

kurie negali atitikti 4.1.2.6 punkto e papunkčio reikalavimų). 

 

c) naudojimo, surinkimo ir priežiūros instrukcijos, 

 

d) naudotas statinio bandymo koeficientas.  
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4.4.2. Kėlimo mašinos 

 

Kėlimo mašinos turi turėti instrukcijas, kuriose pateikiama ši informacija: 

 

a) mašinų techninės charakteristikos, ypač: 

 

– didžiausia darbinė apkrova ir, jei reikia, 4.3.3 punkto antroje pastraipoje 

apibūdinto apkrovos stendo ar lentelės kopija;  

 

– atraminės ir inkarinės reakcijos bei kelio charakteristikos; 

 

– jei reikia - balasto aprašymas ir jo pritvirtinimo būdai; 

 

b) darbo žurnalo, jeigu jis nepateikiamas kartu su mašina, turinys; 

 

c) patarimai naudotojui, kaip elgtis, kai operatoriui krovinio tiesioginis matomumas yra 

ribotas; 

 

d) jei reikia, gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba jiems atlikto bandymo ataskaita, kurioje 

aprašomi atlikti statiniai ir dinaminiai bandymai;  

 

e) prieš pradedant naudoti mašinas, jeigu jos gamintojo patalpose nebuvo surinktos tokia 

forma, kuria turi būti naudojamos, būtina pateikti 4.1.3 punkte nurodytų matavimų 

atlikimo instrukcijas. 

 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 81 
I PRIEDAS DG C I   LT 

5. POŽEMINIAMS DARBAMS SKIRTOMS MAŠINOMS TAIKOMI PAPILDOMI 

ESMINIAI SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI  

 

Požeminiams darbams skirtos mašinos turi atitikti visus šiame skyriuje išdėstytus esminius 

sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų  4 punktą). 

 

5.1. Rizika dėl stabilumo stokos 

 

Įjungiamos stogo atramos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad tokiu būdu būtų 

išlaikoma tam tikra judėjimo kryptis ir kad jos nepasislinktų anksčiau arba tuo metu, kai jos 

atsiranda po apkrova ir po to, kai apkrova pašalinama. 

 

Jos privalo turėti standžius kiekvienos hidraulinės atramos viršutinių plokščių įtvirtinimus. 

 

5.2. Judėjimas 

 

Įjungtos stogo atramos turi sudaryti sąlygas netrukdomam asmenų judėjimui. 

 

5.3. Valdymo įtaisai 

 

Bėgiais judančių mašinų greitiklio ir stabdžių valdymas turi būti rankinis. Tačiau  suteikiama 

galimybė valdyti kojomis. 

 

Įjungtų stogo atramų valdymo įtaisai turi būti suprojektuoti ir išdėstyti tokiu būdu, kad 

perkėlimo operacijos metu operatoriai toje vietoje būtų apsaugoti atrama. Valdymo įtaisai 

privalo būti apsaugoti nuo atsitiktinio atjungimo. 
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5.4. Stabdymas 

 

Savaeigėse bėgiais judančiose požeminių darbų mašinose turi būti įrengtas įtaisas, įgalinantis 

veikti mašinų judėjimą kontroliuojančia grandine taip, kad judėjimas būtų sustabdomas, jei 

vairuotojas nebevaldo judėjimo. 

 

5.5. Gaisras 

 

Jei mašinose yra labai degių dalių, joms privalomas 3.5.2 punkto antros įtraukos reikalavimas. 

 

Požeminių darbų mašinų stabdymo sistema turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad 

nekibirkščiuotų ar nekeltų gaisro. 

 

Požeminių darbų mašinos su vidaus degimo varikliais privalo turėti tik tokius variklius, 

kuriuose naudojami mažo spūdumo garai ir kuriuose negali atsirasti jokia elektros kibirkštis. 

 

5.6. Išmetamosios dujos 

 

Vidaus degimo variklių išmetamosios dujos neturi būti išleidžiamos į viršų. 
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6. PAPILDOMI ESMINIAI SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAVIMAI, 

TAIKOMI MAŽINOMS, KELIANČIOMS ATITINKAMĄ PAVOJŲ KELIAMIEMS 

ŽMONĖMS 

 

Keliamiems žmonėms pavojų keliančios mašinos turi atitikti visus šiame skyriuje išdėstytus 

esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų principų 4 punktą). 

 

6.1. Bendroji dalis 

 

6.1.1. Mechaninis atsparumas 

 

Gabenimo talpa, įskaitant bet kokias nuleidžiamąsias duris, turi būti suprojektuota ir 

pagaminta taip, kad būtų tokio atsparumo ir erdvės, koks reikalingas didžiausiam leidžiamam 

asmenų skaičiui ir didžiausiai darbo apkrovai gabenti. 

 

4.1.2.4 ir 4.1.2.5 punktuose nurodyti sudedamųjų dalių darbo koeficientai yra nepakankami 

žmonių kėlimo mašinoms, todėl jie paprastai turi būti padvigubinami. Žmonėms arba 

žmonėms ir kroviniams kelti skirtos mašinos turi turėti gabenimo talpos pakabinimo ar 

atramos sistemą, suprojektuotą ir pagamintą taip, kad užtikrintų atitinkamą bendrą saugos lygį 

ir pašalintų pavojų gabenimo talpai nukristi.  

 

Jei virvės ar grandinės naudojamos gabenimo talpai pakabinti, dažniausiai būtinos mažiausiai 

dvi standžius įtvirtinimus turinčios atskiros virvės ar grandinės. 
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6.1.2. Ne žmogaus jėga varomų mašinų krovimo kontrolė  

 

Kad ir kokia būtų didžiausia darbinė apkrova ir apsivertimo momentas, taikomi 4.2.2 punkto 

reikalavimai; šie reikalavimai netaikomi mašinoms, jei gamintojas gali įrodyti, kad joms nėra 

perkrovimo arba apsivertimo pavojaus. 

 

6.2. Valdymo įtaisai 

 

Kai saugos reikalavimai nereikalauja kitų sprendimų, gabenimo talpa paprastai turi būti 

suprojektuota ir pagaminta taip, kad joje būdami žmonės galėtų valdyti judėjimą aukštyn ir 

žemyn, ir, jei reikia, gabenimo talpos judėjimą kitomis kryptimis.  

 

Šie valdymo įtaisai turi būti pagrindiniai ir neleisti atlikti kitų operacijų, kai mašina dirba, 

išskyrus avarinį stabdymą. 

 

Šį judėjimą valdantys įtaisai turi būti palaikančiojo valdymo tipo, išskyrus atvejus, kai 

gabenimo talpa yra visiškai uždara. 

 

6.3. Pavojai gabenimo talpoje ar ant jos esantiems žmonėms  

 

6.3.1. Gabenimo talpos judėjimo keliamas pavojus   

 

Mašinos žmonėms kelti turi būti suprojektuotos, pagamintos ir sukomplektuotos taip, kad 

gabenimo talpos greičio padidinimas ar sumažinimas nekeltų pavojaus žmonėms. 
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6.3.2. Žmonių iškritimo iš gabenimo talpos pavojus 

 

Gabenimo talpa negali pasvirti tiek, kad iškiltų pavojus žmonėms iškristi, įskaitant tuomet, kai 

mašina ir gabenimo talpa juda. 

 

Kai gabenimo talpa suprojektuota kaip darbo vieta, turi būti imamasi priemonių jos stabilumui 

užtikrinti ir pavojingam judėjimui išvengti.  

 

Jeigu 1.5.15 punkte nurodytų priemonių nepakanka, gabenimo talpose turi būti tiek įsikibimo 

vietų, kiek jose leidžiama gabenti žmonių. Įsikibimo vietos turi būti pakankamai tvirtos, kad 

prie jų būtų galima pritvirtinti asmenines apsaugos nuo kritimo iš aukštai priemones. 

 

Grindų ar lubų liukai ir šoninės durys turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jų 

nebūtų galima atidaryti netyčia ir turi atsidaryti į tą pusę, kuri nekelia pavojaus žmonėms 

iškristi joms netikėtai atsidarius. 

 

6.3.3. Ant gabenimo talpos galinčių nukristi daiktų keliamas pavojus  

 

Jei yra pavojus, kad ant gabenimo talpos gali nukristi daiktų ir sukelti pavojų žmonėms, 

gabenimo talpoje privalo būti apsauginis stogas. 
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6.4. Stacionarias aikšteles aptarnaujančios mašinos  

 

6.4.1. Pavojai gabenimo talpoje ar ant jos esantiems žmonėms 

 

Gabenimo talpa turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad nebūtų jokio pavojaus gabenimo 

talpoje ar ant jos esantiems žmonėms ir/arba daiktams susidurti su pritvirtintomis ar 

judančiomis dalimis. Jei tai būtina šiam reikalavimui išpildyti,  pati gabenimo talpa turi būti 

visiškai uždara, o duryse turi būti blokuojamasis įtaisas, apsaugantis nuo pavojingo gabenimo 

talpos judėjimo, kol durys neuždaromos. 

 

Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip ir, jei reikia, turėti tokius įtaisus, kad 

gabenimo talpa negalėtų netikėtai pakrypti į viršų ar apačią.  Šie įtaisai turi sustabdyti 

gabenimo talpą, kai jos darbinė apkrova ir leidžiamas greitis yra didžiausi.   

 

Bet kokiomis apkrovos sąlygomis stabdant lėtėjimas neturi būti žmonėms žalingas.  

 

6.4.2. Valdymo įtaisai aikštelėse 

 

Kiti, nei avarinio valdymo, įtaisai aikštelėse negali valdyti gabenimo talpos judėjimo, kai: 

 

– veikia gabenimo talpoje esantys valdymo įtaisai;  

 

– gabenimo talpa – ne aikštelėje. 
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6.4.3. Įeiga į gabenimo talpą 

 

Aikštelėse ir ant ar gabenimo talpoje esantys apsaugai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, 

kad užtikrintų saugų perėjimą iš gabenimo talpos ir į ją, atsižvelgiant į numatytą kelti krovinių 

ir asmenų ribą. 

 

6.5. Žymėjimas 

 

Gabenimo talpoje turi būti pateikta saugai užtikrinti būtina informacija, įskaitant: 

 

– gabenimo talpa kelti leidžiamą žmonių skaičių; 

 

– didžiausią darbo apkrovą.  

 

________________________ 
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II PRIEDAS 

 

DEKLARACIJOS 

 

1. TURINYS  

 

A. MAŠINOS EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 

Ši deklaracija ir jos vertimai turi būti parengti laikantis instrukcijoms (žr. I priedo 1.7.4.1 

punkto a ir b papunkčius) nustatytų sąlygų ir atspausdinta arba parašyta ranka didžiosiomis 

raidėmis.   

 

Ši deklaracija yra susijusi tik su tokia mašinos būkle, kokios ji buvo pateikta į rinką, ir 

neapima galutinio naudotojo vėliau pridedamų sudedamųjų dalių ir (arba) atliktų veiksmų.  

 

EB atitikties deklaracijoje turi būti šie duomenys: 

 

1. gamintojo ir, jei reikia, jo įgalioto atstovo įmonės pavadinimas ir adresas; 

 

2.  asmens, įgalioto sudaryti atitinkamą techninę dokumentaciją, kuris turi būti įsisteigęs 

Bendrijoje, pavadinimas ir adresas;   

 

3. mašinos apibūdinimas ir identifikuojanti informacija, įskaitant bendrąjį pavadinimą, 

paskirtį, modelį, tipą, serijos numerį ir komercinį pavadinimą; 
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4. sakinys, aiškiai patvirtinantis, kad mašina atitinka visas jai taikytinas šios direktyvos 

nuostatas ir, jei reikia, panašus sakinys, patvirtinantis mašinos atitiktį kitoms Bendrijos 

direktyvoms ir (arba) jai taikytinoms nuostatoms. Šios nuorodos turi būti į dokumentus, 

paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

 

5. jei reikia, IX priede nurodytą EB tipo tyrimą atlikusios notifikuotosios įstaigos 

pavadinimas, adresas ir identifikacinis numeris bei EB tipo tyrimo sertifikato numeris; 

 

6. jei reikia, X priede nurodytą visiško kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusios 

notifikuotosios įstaigos pavadinimas, adresas ir identifikacinis numeris; 

 

7. jei reikia, nuorodos į naudotus 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus darniuosius standartus;  

 

8. jei reikia, nuorodos į kitus naudotus techninius standartus ir specifikacijas;  

 

9. deklaracijos parengimo vieta ir data;  

 

10. asmens, įgalioto parengti deklaraciją gamintojo ar jo įgalioto atstovo vardu,  tapatybė ir 

parašas.  
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B. IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTOS MAŠINOS ĮMONTAVIMO DEKLARACIJA  

 

Ši deklaracija ir jos vertimai turi būti parengti laikantis instrukcijoms (žr. I priedo 1.7.4.1 

punkto a ir b papunkčius) nustatytų sąlygų ir atspausdinta arba parašyta ranka didžiosiomis 

raidėmis. 

 

Įmontavimo deklaracijoje turi būti šie duomenys: 

 

1. iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojo ir, jei reikia, jo įgalioto atstovo įmonės 

pavadinimas ir adresas; 

 

2. asmens, įgalioto sudaryti atitinkamą techninę dokumentaciją, kuris turi būti įsisteigęs 

Bendrijoje, pavadinimas ir adresas; 

 

3. iš dalies sukomplektuotos mašinos apibūdinimas ir identifikuojanti informacija, 

įskaitant bendrąjį pavadinimą, paskirtį, modelį, tipą, serijos numerį ir komercinį 

pavadinimą; 

 

4. sakinys, patvirtinantis, kurie esminiai šios direktyvos reikalavimai yra taikomi ir 

vykdomi, taip pat kad atitinkama techninė dokumentacija sudaryta pagal VII priedo B 

dalį ir, jei reikia, sakinys, patvirtinantis iš dalies sukomplektuotos mašinos atitiktį 

kitoms atitinkamoms Bendrijos direktyvoms. Šios nuorodos turi būti į dokumentus, 

paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 4 
II PRIEDAS DG C I   LT 

 

5. įsipareigojimas perduoti, nacionalinėms valdžios institucijoms argumentuotai paprašius, 

atitinkamą informaciją apie iš dalies sukomplektuotą mašiną. Tai apima perdavimo 

būdą, nepažeidžiant iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojo intelektinės 

nuosavybės teisių;  

 

6. jei reikia, pareiškimas, kad iš dalies sukomplektuota mašina neturi būti pradedama 

naudoti tol, kol nebus deklaruota galutinės mašinos, į kurią ji turi būti įmontuota, 

atitiktis šios direktyvos nuostatoms;  

 

7. deklaracijos parengimo vieta ir data;  

 

8. asmens, įgalioto parengti deklaraciją gamintojo arba jo įgalioto atstovo vardu, tapatybė 

ir parašas. 

 

2. SAUGOJIMAS 

 

Mašinos gamintojas ar jo įgaliotas atstovas EB atitikties deklaracijos originalą saugo mažiausiai 

dešimt metų nuo mašinos pagaminimo paskutinės dienos.  

 

Iš dalies sukomplektuotos mašinos gamintojas ar jo įgaliotas atstovas įmontavimo deklaracijos 

originalą saugo mažiausiai dešimt metų nuo iš dalies sukomplektuotos mašinos pagaminimo 

paskutinės dienos. 

 

________________________ 
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III PRIEDAS 

 

ŽYMĖJIMAS „CE“ ŽENKLU 

 

Atitikties ženklą „CE“ turi sudaryti toliau nurodytos formos inicialai „CE”: 

 

 
 

Jei ženklas „CE“ sumažinamas arba padidinamas, turi būti laikomasi piešinyje pateiktų proporcijų. 

 

Įvairios ženklo „CE“ dalys materialiame pavidale turi būti vienodo vertikalaus matmens, ne 

mažesnio kaip 5 mm. Minimalus matmuo gali būti netaikomas mažoms mašinoms. 

 

Žymėjimas „CE“ ženklu turi būti atliekamas prie pat gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimo, 

naudojant tą patį metodą.   

 

Jei buvo taikoma 12 straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b punkte nurodyta visiškos kokybės 

užtikrinimo procedūra, po žymėjimo „CE“ ženklu turi būti nurodytas notifikuotosios įstaigos 

identifikacinis numeris. 

 

________________________ 
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IV PRIEDAS 

 

MAŠINŲ KATEGORIJOS, KURIOMS  

TURI BŪTI TAIKOMA VIENA IŠ  

12 STRAIPSNIO 3 IR 4 DALYSE NURODYTŲ PROCEDŪRŲ 

 

1. Šių tipų diskiniai pjūklai (vienapjūkliai arba daugiapjūkliai) medienai ir panašias fizines 

savybes turinčioms medžiagoms arba mėsai ir panašias fizines savybes turinčioms 

medžiagoms apdoroti: 

 

1.1. Pjovimo mašinos su pjovimo metu nejudančiu (-ais) diskiniu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios 

nejudantį padėklą ar laikiklį, su ruošinių rankiniu padavimu arba išmontuojamu varikliniu 

padavimu; 

 

1.2. Pjovimo mašinos su pjovimo metu nejudančiu (-ais) diskiniu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios 

rankinio valdymo grįžtamai-slenkamojo judesio pjovimo stalą arba vežimėlį; 

 

1.3 Pjovimo mašinos su pjovimo metu nejudančiu (-ais) diskiniu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios 

įmontuotą  mechaninį ruošinių padavimo įtaisą su rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu; 

 

1.4. Pjovimo mašinos su pjovimo metu mechaniškai judančiu (-ais) diskiniu (-ais) pjūklu (-ais), su 

rankiniu pakrovimu ir (arba) nukrovimu. 

 

2. Rankinio padavimo medienos paviršių obliavimo mašinos. 
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3. Vienapusės reismusinės staklės, turinčios įmontuotą mechaninį padavimo įtaisą, su rankiniu 

pakrovimu ir (arba) nukrovimu medienai apdoroti. 

 

4. Šių tipų juostiniai pjūklai medienai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms arba 

mėsai ir panašias fizines savybes turinčioms medžiagoms apdoroti, su jų rankiniu pakrovimu 

ir (arba) nukrovimu: 

 

4.1. Pjovimo mašinos su pjovimo metu nejudančiu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios nejudantį ar 

grįžtamai-slenkamojo judesio padėklą ar laikiklį apdorojamam daiktui; 

 

4.2. Pjovimo mašinos su pjūklu (-ais), sumontuotu (-ais) ant grįžtamai-slenkamojo judesio 

vežimėlio. 

 

5. 1−4 punktuose ir 7 punkte nurodytų tipų sujungtosios mašinos medienai ir panašias fizines 

savybes turinčioms medžiagoms apdoroti. 

 

6. Rankinio padavimo dygiavimo mašinos medienai apdoroti su keliais įrankių laikikliais. 

 

7. Rankinio padavimo vertikaliojo suklio frezavimo mašinos medienai ir panašias fizines 

savybes turinčioms medžiagoms apdoroti. 

 

8. Nešiojamieji grandininiai pjūklai medienai apdoroti. 
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9. Presai, įskaitant ir lankstymo presus, šaltajam metalų apdorojimui su rankiniu pakrovimu ir 

(arba) nukrovimu, kurių judamųjų darbinių dalių eiga gali viršyti 6 mm, o greitis gali viršyti 

30 mm/s. 

 

10. Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo plastikų formavimo mašinos su rankiniu pakrovimu ir 

(arba) nukrovimu. 

 

11. Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo gumos formavimo mašinos su rankiniu pakrovimu ir 

(arba) nukrovimu. 

 

12. Šių tipų po žeme dirbančios mašinos: 

 

12.1. lokomotyvai ir vagonai-stabdikliai; 

 

12.2. sutvirtinimų atramos su hidrauline pavara. 

 

13. Rankomis kraunamos buitinių atliekų surinkimo mašinos su presavimo mechanizmu. 

 

14. Nuimami mechaninių pavarų įtaisai ir jų apsaugai.  

 

15. Užtvarai nuimamiems mechaninių pavarų įtaisams.  

 

16. Keltuvai transporto priemonių techninei apžiūrai. 
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17. Žmonių arba žmonių ir krovinių kėlimo įrenginiai, susiję su rizika nukristi iš didesnio kaip 

trijų metrų aukščio.  

 

18. Nešiojamosios tvirtinimo šoviniais ir kitos smūginės mašinos. 

 

19. Apsaugos prietaisai žmonių buvimui aptikti.  

 

20. Varikliniai blokuojantys judantys užtvarai, skirti naudoti kaip apsaugai 9, 10 ir 11 punktuose 

nurodytose mašinose.  

 

21. Loginiai elementai saugos funkcijoms užtikrinti. 

 

22. Apsaugos prieš apsivertimą konstrukcija (ROPS). 

 

23. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS). 

 

 

________________________ 
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V PRIEDAS 

 

2 STRAIPSNIO C PUNKTE MINĖTAS  

NURODOMASIS SAUGOS ĮRANGOS SĄRAŠAS  

 

1. Užtvarai nuimamiems mechaninių pavarų įtaisams; 

 

2. Apsaugos prietaisai žmonių buvimui aptikti; 

 

3. Varikliniai blokuojantys judantys užtvarai, skirti naudoti kaip apsaugai IV priedo 9, 10 ir 11 

punktuose nurodytose mašinose; 

 

4. Loginiai elementai saugos funkcijoms užtikrinti; 

 

5. Vožtuvai su papildomomis priemonėmis gedimui aptikti, skirti pavojingiems judėjimams 

mašinose valdyti; 

 

6. Mašinų emisijos produktų pašalinimo sistemos; 

 

7. Apsaugai ir apsauginiai įtaisai, skirti asmenims, dalyvaujantiems mašinoje vykstančiame 

procese, apsaugoti nuo judamųjų dalių; 

 

8. Stebėjimo prietaisai krovimui ir judėjimui kėlimo mašinose valdyti; 
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9. Ribojimo sistemos, skirtos žmonėms savo sėdėjimo vietose išsilaikyti; 

 

10. Avarinio stabdymo įtaisai; 

 

11. Iškrovos sistemos potencialiai pavojingų elektrostatinių krūvių kaupimuisi išvengti; 

 

12. I priedo 1.5.7, 3.4.7 ir 4.1.2.6 punktuose nurodyti energijos ribotuvai ir mažinimo įtaisai; 

 

13. Sistemos ir įtaisai triukšmo ir vibracijos skleidimui mažinti; 

 

14. Apsaugos prieš apsivertimą konstrukcija (ROPS); 

 

15. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS); 

 

16. Dvirankio valdymo prietaisai; 

 

17. Mašinų, skirtų žmonėms kelti ir (arba) nuleisti tarp skirtingų aikštelių, sudedamosios dalys, 

įtrauktos į šį sąrašą: 

 

a) aikštelių durų blokavimo įtaisai; 

 

b) įtaisai, neleidžiantys krovinį gabenančiam mazgui kristi ar nekontroliuojamai judėti į 

viršų; 
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c) greičio viršijimą ribojantys įtaisai; 

 

d) energiją kaupiantys amortizatoriai:  

 

– nelinijiniai, arba 

 

– su grįžtamojo judesio slopinimu; 

 

e) energiją išsklaidantys amortizatoriai; 

 

f) apsauginiai įtaisai, įmontuoti domkratų hidraulinių pavarų kontūruose, kai šie 

naudojami kaip apvirsti neleidžiantys prietaisai;  

 

g) elektriniai apsauginiai įtaisai apsauginių išjungėjų, turinčių elektroninių sudedamųjų 

dalių, pavidale. 

 

 

________________________ 
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VI PRIEDAS 

 

IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTŲ MAŠINŲ SURINKIMO INSTRUKCIJOS  

 

Iš dalies sukomplektuotų mašinų surinkimo instrukcijose turi būti aprašytos sąlygos, kurių būtina 

laikytis siekiant tinkamai įmontuoti jas į galutines mašinas, kad šios nekeltų pavojaus saugai ir 

sveikatai.  

 

Surinkimo instrukcijos turi būti parašytos mašinos, į kurią bus įmontuojama iš dalies 

sukomplektuota mašina, gamintojui ar jo įgaliotam atstovui priimtina oficialia Bendrijos kalba. 

 

 

________________________ 
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VII PRIEDAS 

 

A. MAŠINOS TECHNINĖ BYLA 

 

Šioje dalyje aprašoma techninės bylos sudarymo tvarka. Techninė byla turi įrodyti, kad mašina 

atitinka direktyvos reikalavimus. Ji turi aprėpti mašinos projektavimą, gamybą ir veikimą tokiam 

įvertinimui reikalinga apimtimi. Techninė byla, išskyrus instrukcijas mašinoms, kurioms taikomos 

specialios I priedo 1.7.4.1 punkto nuostatos, turi būti sudaryta viena ar daugiau oficialių Bendrijos 

kalbų.  

 

1. Techninė byla susideda iš:  

 

a) konstruktorinės bylos, kurioje pateikiami: 

 

− bendras mašinos aprašymas; 

 

− mašinos bendrojo vaizdo brėžinys bei valdymo grandinių brėžiniai, taip pat 

atitinkami aprašymai ir paaiškinimai, būtini mašinos veikimui suprasti; 

 

− visi detalizuoti brėžiniai kartu su skaičiavimų duomenimis, bandymų rezultatais, 

sertifikatais ir t.t., kurie reikalingi mašinos atitikčiai esminiams sveikatos apsaugos 

ir saugos reikalavimams patikrinti; 
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− rizikos įvertinimo dokumentai, įrodantys šios procedūros atlikimą, įskaitant:  

 

− mašinai taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų sąrašą, 

 

− apsaugos priemonių, įdiegtų nustatytiems pavojams pašalinti arba rizikai 

sumažinti, aprašymą ir, jei reikia, su mašina susietos liekamosios rizikos 

nurodymą;  

 

− taikyti standartai ir kitos techninės specifikacijos, nurodant, kokius esminius 

sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus apima šie standartai;  

 

− techniniai protokolai, pateikiantys bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią 

pasirinko gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, rezultatus;  

 

− mašinos instrukcijų kopija; 

 

− jei reikia, prie mašinos pridėtos iš dalies sukomplektuotos mašinos įmontavimo 

deklaracija ir tokiai mašinai taikytinos surinkimo instrukcijos; 

 

− jei reikia, į mašiną įmontuotų mašinų ar kitų produktų EB atitikties deklaracijų 

kopijos;  

 

− EB atitikties deklaracijos kopija; 
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b) jei gamyba serijinė – vidinių priemonių, kurios bus įgyvendintos tam, kad būtų 

užtikrinta, jog mašinos ir toliau atitiks šios direktyvos nuostatas. 

 

Gamintojas turi atlikti sudedamųjų dalių, armatūros ar sukomplektuotos mašinos būtinus 

tyrimus ir bandymus, kad nuspręstų, ar pagal savo konstrukciją bei pagaminimą ji gali būti 

saugiai surinkta ir pradėta naudoti. Atitinkami protokolai ir rezultatai įtraukiami į techninę 

bylą. 

 

2. 1 punkte nurodyta techninė byla valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms turi 

būti prieinama mažiausiai 10 metų po mašinos pagaminimo datos, o serijinės gamybos atveju 

- po paskutinio jos vieneto pagaminimo. 

 

Techninė byla nebūtinai turi būti saugoma Bendrijos teritorijoje, taip pat ji neturi būti nuolat 

prieinama materialiame pavidale. Tačiau EB atitikties deklaracijoje nurodytas asmuo turi 

turėti galimybę ją sukomplektuoti ir pateikti per jos sudėtingumą atitinkantį laikotarpį. 

 

Techninėje byloje neprivalo būti mašinos gamybai naudojamų detalizuotų brėžinių arba 

kitokios pomazgiams būdingos informacijos, jeigu žinios apie juos nėra būtinos atitikčiai 

esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams patikrinti. 

 

3. Techninės bylos, kurios pagrįstai prašo nacionalinės kompetentingos institucijos, 

nepateikimas gali sudaryti pakankamą pagrindą abejoti atitinkamos mašinos atitiktimi 

esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams. 
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B. ATITINKAMA IŠ DALIES SUKOMPLEKTUOTŲ MAŠINŲ TECHNINĖ 

DOKUMENTACIJA 

 

Šioje dalyje aprašoma atitinkamos techninės dokumentacijos surinkimo tvarka. 

Dokumentacija turi įrodyti, kurie šios direktyvos reikalavimai yra taikomi ir vykdomi. Ji turi 

aprėpti iš dalies sukomplektuotos mašinos projektavimą, gamybą ir veikimą ta apimtimi, kuri 

reikalinga atitikčiai taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams 

įvertinti. Dokumentacija turi būti sudaryta viena ar daugiau oficialių Bendrijos kalbų. 

 

Dokumentacija susideda iš: 

 

a) konstruktorinės bylos, kurioje pateikiami: 

 

− iš dalies sukomplektuotos mašinos bendrojo vaizdo brėžinys ir valdymo grandinių 

brėžiniai;  

 

− visi detalizuoti brėžiniai kartu su skaičiavimų duomenimis, bandymų rezultatais, 

sertifikatais ir t.t., kurie reikalingi iš dalies sukomplektuotos mašinos atitikčiai 

taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams patikrinti; 

 

− rizikos įvertinimo dokumentai, įrodantys šios procedūros atlikimą, įskaitant: 

 

− taikomų ir vykdomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų 

sąrašą,  
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− apsaugos priemonių, įdiegtų nustatytiems pavojams pašalinti arba rizikai 

sumažinti, aprašymą ir, jei reikia, liekamosios rizikos nurodymą; 

 

− taikyti standartai ir kitos techninės specifikacijos, nurodant, kokius esminius 

sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus apima šie standartai; 

 

− techniniai protokolai, pateikiantys bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią 

pasirinko gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, rezultatus; 

 

− iš dalies sukomplektuotos mašinos surinkimo instrukcijos kopija; 

 

b) jei gamyba serijinė – vidinių priemonių, kurios bus įgyvendintos tam, kad būtų 

užtikrinta, jog iš dalies sukomplektuotos mašinos ir toliau atitiks taikomus esminius 

sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus. 

 

Gamintojas turi atlikti sudedamųjų dalių, armatūros ar iš dalies sukomplektuotos mašinos 

būtinus tyrimus ir bandymus, kad nuspręstų, ar pagal savo konstrukciją bei pagaminimą ji gali 

būti saugiai surinkta ir naudojama. Atitinkami protokolai ir rezultatai įtraukiami į techninę 

bylą. 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 6 
VII PRIEDAS DG C I   LT 

 

Atitinkama techninė dokumentacija valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms 

paprašius turi būti prieinama mažiausiai 10 metų po iš dalies sukomplektuotos mašinos 

pagaminimo datos, o serijinės gamybos atveju - po paskutinio jos vieneto pagaminimo. Ji 

nebūtinai turi būti saugoma Bendrijos teritorijoje, taip pat ji neturi būti nuolat prieinama 

materialiame pavidale. Tačiau įmontavimo deklaracijoje nurodytas asmuo turi turėti galimybę 

ją sukomplektuoti ir pateikti atitinkamai institucijai.  

 

Atitinkamos techninės dokumentacijos, kurios pagrįstai prašo nacionalinės kompetentingos 

institucijos, nepateikimas gali sudaryti pakankamą pagrindą abejoti iš dalies sukomplektuotos 

mašinos atitiktimi taikomiems ir įvertintiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos 

reikalavimams. 

 

________________________ 
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VIII PRIEDAS 

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS ATLIEKANT  

MAŠINŲ GAMYBOS PATIKRĄ ĮMONĖJE 

 

 

1. Šiame priede aprašyta procedūra, kuria gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, vykdydamas 2 ir 

3 punktuose nustatytus įsipareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad mašina atitinka jai 

taikomus šios direktyvos reikalavimus.  

 

2. Kiekvieno atitinkamos serijos tipo atstovui gamintojas arba jo įgaliotas atstovas sudaro VII 

priedo A dalyje nurodytą techninę bylą.   

 

3. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių tam, kad gamybos procesas užtikrintų 

gaminamos mašinos atitikimą VII priedo A dalyje nurodytai techninei bylai ir šios direktyvos 

reikalavimams. 

 

________________________ 
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IX PRIEDAS 

 

EB TIPO TYRIMAS  

 

EB tipo tyrimas - tai procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga nustato ir pripažįsta, jog IV priede 

nurodytų mašinų atstovaujantis modelis (toliau – tipas) atitinka šios direktyvos nuostatas. 

 

1. Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas kiekvienam tipui turi sudaryti VII priedo A dalyje nurodytą 

techninę bylą. 

 

2. Paraišką kiekvieno tipo EB tipo tyrimui gamintojas ar jo įgaliotas atstovas paduoda savo 

pasirinktai notifikuotajai įstaigai. 

 

Paraiškoje turi būti: 

 

− gamintojo ir, jei reikia, jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas; 

 

− rašytinis pareiškimas, kad paraiška nebuvo paduota kitai notifikuotajai įstaigai; 

 

− techninė byla. 

 

Be to, pareiškėjas pateikia notifikuotajai įstaigai tipo pavyzdį. Notifikuotoji įstaiga gali 

paprašyti papildomų pavyzdžių, jei to reikia pagal bandymų programą. 
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3. Notifikuotoji įstaiga:  

 

3.1. išnagrinėja techninę bylą, patikrina, ar mašinos tipas buvo pagamintas pagal ją, ir nustato, 

kurie elementai buvo suprojektuoti laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų standartų 

atitinkamų nuostatų, ir tuos elementus, kurių projektavimas nepagrįstas atitinkamomis tų 

standartų nuostatomis; 

 

3.2. jei 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti standartai nebuvo taikyti – atlieka arba turi turėti atliktus 

atitinkamus tyrimus, matavimus ir bandymus, kad būtų nustatyta, ar priimti sprendimai 

atitinka šios direktyvos esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus;   

 

3.3. jei 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti darnieji standartai buvo taikomi – atlieka arba turi turėti 

atliktus atitinkamus tyrimus, matavimus ir bandymus, kad būtų nustatyta, ar šie standartai iš 

tikrųjų buvo taikyti; 

  

3.4. susitarti su pareiškėju dėl vietos, kur bus atliekamas tikrinimas, ar tipas buvo pagamintas 

pagal išnagrinėtą techninę bylą, bei atliekami būtini tyrimai, matavimai ir bandymai. 

  

4. Jei tipas atitinka šios direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo 

tyrimo sertifikatą.  Sertifikate nurodomas gamintojo ir jo įgalioto atstovo pavadinimas bei 

adresas, patvirtintam tipui identifikuoti reikalingi duomenys, tyrimų išvados bei sąlygos, 

kurios gali būti taikomos šio sertifikato galiojimui.  
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Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas šio sertifikato kopiją, techninę bylą ir visus atitinkamus 

dokumentus saugo 15 metų nuo sertifikato išdavimo dienos. 

 

5. Jei tipas neatitinka šios direktyvos nuostatų, notifikuotoji įstaiga atsisako pareiškėjui išduoti 

EB tipo tyrimo sertifikatą ir pateikia savo atsisakymo išsamius motyvus. Apie tai ji praneša 

pareiškėjui, kitoms notifikuotosioms institucijoms ir ją notifikavusiai valstybei narei.  Turi 

būti galimybė pateikti apeliaciją.  

 

6. Pareiškėjas notifikuotajai įstaigai, kuri saugo su EB tipo tyrimo sertifikatu susijusią techninę 

bylą, praneša apie visus patvirtinto tipo pakeitimus. Notifikuotoji įstaiga išnagrinėja šiuos 

pakeitimus, ir po to arba patvirtina esamo EB tipo tyrimo sertifikato galiojimą, arba išduoda 

naują sertifikatą, jei pakeitimai gali kelti nepasitikėjimą atitiktimi esminiams sveikatos 

apsaugos ir saugos reikalavimams arba numatytomis tipo darbo sąlygomis.   

 

7. Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios institucijos, paprašiusios, gali gauti EB tipo 

tyrimo sertifikato kopiją. Pateikusios motyvuotą prašymą, Komisija ir valstybės narės gali 

gauti techninės bylos ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatų kopijas.   

 

8. Bylos ir korespondencija, susijusi su EB tipo tyrimo procedūromis, turi būti parengtos 

valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi notifikuotoji įstaiga, oficialia (-iomis) Bendrijos kalba 

(-omis) arba bet kuria kita oficialia Bendrijos kalba, priimtina notifikuotajai įstaigai. 
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9. EB tipo tyrimo sertifikato galiojimas 

 

9.1. Notifikuotoji įstaiga įpareigojama nuolat užtikrinti EB tipo tyrimo sertifikato galiojimą. Ji 

gamintojui praneša apie visus svarbius pasikeitimus, galinčius turėti įtakos sertifikato 

galiojimui. Nebegaliojančius sertifikatus notifikuotoji įstaiga atšaukia. 

 

9.2. Atitinkamos mašinos gamintojas įpareigojamas nuolat užtikrinti, kad mašina atitiktų esamą 

technikos lygį. 

 

9.3. Kas penkeri metai gamintojas turi prašyti notifikuotosios įstaigos peržiūrėti EB tipo tyrimo 

sertifikato galiojimą. 

 

Jei notifikuotoji įstaiga nustato, kad, atsižvelgiant į esamą technikos lygį, sertifikatas turi likti 

galioti, ji pratęsia sertifikato galiojimą kitiems penkeriems metams. 

 

Gamintojas ir notifikuotoji įstaiga šio sertifikato, techninės bylos ir visų atitinkamų 

dokumentų kopijas saugo 15 metų nuo sertifikato išdavimo dienos. 

 

9.4. Jei EB tipo tyrimo sertifikato galiojimas nepratęsiamas, gamintojas atitinkamos mašinos į 

rinką nebeteikia. 

 

________________________ 
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X PRIEDAS 

 

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Šiame priede aprašomas IV priede nurodytų mašinų, gaminamų pagal visiško kokybės užtikrinimo 

sistemą, atitikties įvertinimas.  Jame nurodoma tvarka, pagal kurią notifikuotoji įstaiga įvertina ir 

patvirtina kokybės sistemą ir kontroliuoja jos taikymą. 

 

1. Projektuodamas, gamindamas, atlikdamas galutinį patikrinimą ir bandymus, gamintojas turi 

naudoti 2 punkte nurodytą patvirtintą kokybės sistemą, taip pat jam turi būti taikoma 3 punkte 

nurodyta priežiūra.   

 

2. Kokybės sistema 

 

2.1. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia prašymą 

jo kokybės sistemai įvertinti. 

 

Prašyme turi būti: 

 

– gamintojo ir, jei reikia, jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas; 

 

– nurodytos mašinų projektavimo, gamybos, tikrinimo, bandymo ir saugojimo vietos; 

 

– ketinamų gaminti IV priede nurodytų mašinų kiekvienos kategorijos modelio VII priedo 

A dalyje aprašyta techninė byla; 
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– kokybės sistemos dokumentacija; 

 

– raštiškas pareiškimas, kad paraiška nebuvo paduota kitai notifikuotajai įstaigai.  

 

2.2. Kokybės sistema turi užtikrinti mašinų atitiktį šios direktyvos nuostatoms. Visi kokybės 

sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima gamintojas, turi būti sistemingai 

ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas priemones, procedūras ir 

instrukcijas. Šie kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai turi užtikrinti galimybę vienodai 

interpretuoti procedūrines ir kokybės priemones, pavyzdžiui, kokybės programas, planus, 

instrukcijas ir įrašus. 

 

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose ypač turi būti pakankamai aprašyti: 

 

− kokybės tikslai, organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai dėl 

mašinų projekto ir kokybės; 

 

− techninio projektavimo sąlygos, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, jeigu bus 

laikomasi ne visų 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų standartų, priemones, kurios bus 

naudojamos siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi šios direktyvos esminių sveikatos 

apsaugos ir saugos reikalavimų; 

 

− projektavimo priežiūros ir tikrinimo būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus 

imtasi projektuojant mašinas, kurioms taikoma ši direktyva; 
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− atitinkami gamybos, kokybės priežiūros ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir 

reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi; 

 

− tikrinimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš pradedant gamybą, gaminant ir 

užbaigus gamybą ir šių tikrinimų bei bandymų atlikimo dažnumas; 

 

− kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitos, bandymų ir kalibravimo 

duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją; 

 

− kontrolės priemonės, kuriomis bus užtikrinama, kad būtų laikomasi reikalaujamo 

projekto ir produkto kokybės bei veiksmingai funkcionuotų sistema. 

 

2.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka 2.2 punkte 

išdėstytus reikalavimus 

 

Tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka atitinkamus darniuosius standartus, laikomi 

atitinkančiais 2.2 punkte nurodytus reikalavimus. 

 

Tikrinančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant mašinų 

technologiją. Į vertinimo procedūrą taip pat įeina apsilankymas gamintojo patalpose. 

 

Apie sprendimą pranešama gamintojui arba jo įgaliotam atstovui. Pranešime turi būti įrašytos 

tyrimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo. Turi būti suteikiama galimybė 

pasinaudoti apeliacijos pateikimo procedūra. 
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2.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti įpareigojimus, atsirandančius taikant patvirtintą kokybės 

sistemą, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai. 

 

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas kokybės sistemą patvirtinusiai notifikuotajai įstaigai 

praneša apie bet kokius numatomus šios sistemos keitimus. 

 

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeistoji kokybės 

užtikrinimo sistema ir toliau atitinka 2.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, ar ją reikia 

įvertinti iš naujo. 

 

Notifikuotoji įstaiga apie savo sprendimą praneša gamintojui. Pranešime pateikiamos 

tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo. 

 

3. Notifikuotosios įstaigos atsakomybe atliekama priežiūra:  

 

3.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad gamintojas deramai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų 

patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje. 

 

3.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai sudaro galimybę tikrinimo metu patekti į vietas, kuriose 

projektuojama, gaminama, atliekamas tikrinimas ir bandymai bei kuriose saugomi gaminiai, 

bei pateikia institucijai visą reikalingą informaciją, pavyzdžiui: 

 

– kokybės sistemos dokumentus; 
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– kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, skirtoje projektavimui, t. 

y. tyrimų, skaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.; 

 

– kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, skirtoje gamybai,  t. y 

tikrinimų ataskaitas, bandymų, kalibravimo duomenis, pranešimus apie atitinkamo 

personalo kvalifikaciją ir t. t. 

 

3.3. Notifikuotoji įstaiga reguliariai atlieka auditą, kad įsitikintų, ar gamintojas laikosi ir taiko 

kokybės užtikrinimo sistemą, ir tikrinimo ataskaitą pateikia gamintojui. Periodinio audito 

dažnumas turi būti toks, kad kas treji metai būtų atliekamas vertinimas iš naujo. 

 

3.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali rengti netikėtus apsilankymus pas gamintoją. Šių papildomų 

apsilankymų būtinumas ir dažnumas nustatomi pagal notifikuotosios įstaigos tvarkomą 

apsilankymų kontrolės sistemą.  Apsilankymų kontrolės sistemoje ypač atsižvelgiama į šiuos 

veiksnius: 

 

– ankstesnių priežiūros apsilankymų rezultatus; 

 

– būtinumą kontroliuoti korekcines priemones; 

 

– jei reikia, specialias sąlygas, prisidedančias prie sistemos patvirtinimo; 

 

– žymius gamybos proceso, priemonių ir metodų organizavimo pakeitimus. 
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Šių apsilankymų metu notifikuotoji institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia 

kokybės užtikrinimo sistema, jei būtina, gali pati atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie 

būtų atlikti. Notifikuotoji įstaiga gamintojui pateikia apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo 

atliktas bandymas, bandymo ataskaitą. 

 

4. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas 10 metų nuo paskutinės mašinų pagaminimo dienos turi 

laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms: 

 

– 2.1. punkte nurodytus dokumentus, 

 

– notifikuotosios įstaigos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 2.4 punkto trečioje ir 

ketvirtoje pastraipose ir 3.3 bei 3.4 punktuose. 

 

________________________ 
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XI PRIEDAS 

 

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS VALSTYBĖS NARĖS  

PRIVALO ATSIŽVELGTI NOTIFIKUODAMOS ĮSTAIGAS 

 

1. Už tyrimus atsakinga notifikuotoji įstaiga, jos vadovas ir darbuotojai negali būti nei tiriamos 

mašinos projektuotojai, nei gamintojai, nei asmenys, kurie tiekia arba montuoja mašiną, nei 

įgalioti šių šalių atstovai. Minėtieji asmenys nei tiesiogiai, nei kaip įgalioti atstovai negali būti 

susiję nei su mašinų projektavimu, nei su gamyba, nei su realizavimu rinkoje arba 

eksploatavimu. Tačiau tai neturi trukdyti gamintojui ir notifikuotajai įstaigai keistis technine 

informacija. 

 

2. Notifikuotosios įstaigos tyrimus atlieka pasitelkusios didžiausius profesinius įgūdžius ir 

techninę kompetenciją turinčius specialistus, kurie yra laisvi nuo bet kokios įtakos ir 

skatinimo, ypač finansinio, kad niekas, o ypač asmenys arba grupės, suinteresuotos tyrimo 

rezultatais, negalėtų paveikti jų sprendimo arba tyrimo rezultatų. 

 

3. Kiekvienai mašinų kategorijai, kuri jai yra paskirta, įstaiga  privalo turėti personalą, turintį 

techninių žinių bei pakankamą ir atitinkamą patirtį atitikties įvertinimui atlikti.  Ji turi turėti 

priemones, būtinas su patikrinimu susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims 

tinkamai atlikti;  ji taip pat turi turėti galimybę naudotis įranga specialiems patikrinimams 

atlikti. 

 

4. Už tyrimą atsakingi darbuotojai privalo: 

 

− būti labai gerai techniškai ir profesionaliai pasirengę; 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 2 
XI PRIEDAS DG C I   LT 

 

− gerai nusimanyti apie savo atliekamus tyrimus bei jiems keliamus reikalavimus ir turėti 

atitinkamą praktinę tokių tyrimų patirtį; 

 

− mokėti parengti sertifikatus, protokolus ir pranešimus atliktiems tyrimams patvirtinti. 

 

5. Turi būti garantuotas už tyrimą atsakingų darbuotojų objektyvumas. Jų atlyginimas 

nepriklauso nuo atliktų tyrimų kiekio arba nuo tokių tyrimų rezultatų. 

 

6. Notifikuotoji įstaiga draudžiama civilinės atsakomybės draudimu, jeigu jos atsakomybė nėra 

laiduota valstybės pagal veikiančius įstatymus, arba jeigu pati valstybė narė nėra atsakinga už 

bandymus. 

 

7. Notifikuotosios įstaigos darbuotojai privalo įsipareigoti neatskleisti jokių paslapčių, susijusių 

su visa informacija, gaunama atliekant užduotis (išskyrus informaciją, teikiamą tos valstybės, 

kurioje vykdoma jos veikla, kompetentingoms administravimo institucijoms) pagal šią 

direktyvą arba bet kurią nacionalinę teisės nuostatą. 

 

8. Notifikuotosios įstaigos dalyvauja koordinavimo veikloje. Jos taip pat tiesiogiai dalyvauja 

arba joms yra atstovaujama Europos standartizavimo veikloje, arba rūpinasi, kad joms būtų 

žinomi su atitinkamais standartais susijusi situacija. 

 

9. Valstybės narės gali imtis visų jų nuomone būtinų priemonių užtikrinti, kad notifikuotajai 

įstaigai baigus savo veiklą, jų klientų bylos būtų perduotos kitai įstaigai arba būtų prieinamos 

ją notifikavusiai valstybei narei. 

 

________________________
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XII PRIEDAS 

 

KORELIACIJOS LENTELĖ1 

 

Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

1 straipsnio 1 dalis 1 straipsnio 1 dalis 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 2 straipsnio a ir b punktai 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 2 straipsnio c punktas 

1 straipsnio 3 dalis 1 straipsnio 2 dalis 

1 straipsnio 4 dalis 3 straipsnis 

1 straipsnio 5 dalis - 

2 straipsnio 1 dalis 4 straipsnio 1 dalis 

2 straipsnio 2 dalis 15 straipsnis 

2 straipsnio 3 dalis 6 straipsnio 3 dalis 

3 straipsnis 5 straipsnio 1 dalies a punktas 

4 straipsnio 1 dalis 6 straipsnio 1 dalis 

4 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa 6 straipsnio 2 dalis 

4 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa - 

4 straipsnio 3 dalis - 

5 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa 7 straipsnio 1 dalis 

5 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa - 

                                                 
1  Ši lentelė parodo Direktyvos 98/37/EB ir šios direktyvos dalių, kurios susijusios su tuo pačiu 

dalyku, ryšį. Tačiau susietų dalių turinys nebūtinai yra identiškas. 
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Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

5 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa 7 straipsnio 2 ir 3 dalys 

5 straipsnio 2 dalies paskutinioji pastraipa - 

5 straipsnio 3 dalis 7 straipsnio 4 dalis 

6 straipsnio 1 dalis 10 straipsnis 

6 straipsnio 2 dalis 22 straipsnis 

7 straipsnio 1 dalis 11 straipsnio 1 ir 2 dalys 

7 straipsnio 2 dalis 11 straipsnio 3 ir 4 dalys 

7 straipsnio 3 dalis 11 straipsnio 4 dalis 

7 straipsnio 4 dalis 11 straipsnio 5 dalis 

8 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa 5 straipsnio 1 dalies e punktas ir 12 
straipsnio 1 dalis 

8 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa 5 straipsnio 1 dalies f punktas 

8 straipsnio 2 dalies a punktas 12 straipsnio 2 dalis 

8 straipsnio 2 dalies b punktas 12 straipsnio 4 dalis 

8 straipsnio 2 dalies c punktas 12 straipsnio 3 dalis 

8 straipsnio 3 dalis - 

8 straipsnio 4 dalis - 

8 straipsnio 5 dalis - 

8 straipsnio 6 dalis 5 straipsnio 4 dalis 

8 straipsnio 7 dalis - 



 
5786/2/05 REV 2  ng/AP/ss 3 
XII PRIEDAS DG C I   LT 

 

Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

8 straipsnio 8 dalis - 

9 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa 14 straipsnio 1 dalis 

9 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa 14 straipsnio 4 dalis 

9 straipsnio 2 dalis 14 straipsnio 3 ir 5 dalis 

9 straipsnio 3 dalis 14 straipsnio 8 dalis 

10 straipsnio 1-3 dalys 16 straipsnio 1-3 dalys 

10 straipsnio 4 dalis 17 straipsnis 

11 straipsnis 20 straipsnis 

12 straipsnis 21 straipsnis 

13 straipsnio 1 dalis 26 straipsnio 2 dalis 

13 straipsnio 2 dalis - 

14 straipsnis - 

15 straipsnis 28 straipsnis 

16 straipsnis 29 straipsnis 

I priedas - Įžanginės pastabos 1 I priedas - Bendrųjų principų 2 punktas 

I priedas - Įžanginės pastabos 2 I priedas - Bendrųjų principų 3 punktas 

I priedas - Įžanginės pastabos 3 I priedas - Bendrųjų principų 4 punktas 

I priedo 1 dalis I priedo 1 dalis 

I priedo 1.1. punktas I priedo 1.1. punktas 
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Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

I priedo 1.1.1. punktas I priedo 1.1.1. punktas 

I priedo 1.1.2. punktas I priedo 1.1.2. punktas 

I priedo 1.1.2. punkto d papunktis I priedo 1.1.6. punktas 

I priedo 1.1.3. punktas I priedo 1.1.3. punktas 

I priedo 1.1.4. punktas I priedo 1.1.4. punktas 

I priedo 1.1.5. punktas I priedo 1.1.5. punktas 

I priedo 1.2. punktas I priedo 1.2. punktas 

I priedo 1.2.1. punktas I priedo 1.2.1. punktas 

I priedo 1.2.2. punktas I priedo 1.2.2. punktas 

I priedo 1.2.3. punktas I priedo 1.2.3. punktas 

I priedo 1.2.4. punktas I priedo 1.2.4. punktas 

I priedo 1.2.4. punkto 1-3 pastraipos I priedo 1.2.4.1. punktas 

I priedo 1.2.4. punkto 4-6 pastraipos I priedo 1.2.4.3. punktas 

I priedo 1.2.4. punkto 7 pastraipa I priedo 1.2.4.4. punktas 

I priedo 1.2.5. punktas I priedo 1.2.5. punktas 

I priedo 1.2.6. punktas I priedo 1.2.6. punktas 

I priedo 1.2.7. punktas I priedo 1.2.1. punktas 

I priedo 1.2.8. punktas I priedo 1.1.6. punktas 

I priedo 1.3. punktas I priedo 1.3. punktas 
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I priedo 1.3.1. punktas I priedo 1.3.1. punktas 

I priedo 1.3.2. punktas I priedo 1.3.2. punktas 

I priedo 1.3.3. punktas I priedo 1.3.3. punktas 

I priedo 1.3.4. punktas I priedo 1.3.4. punktas 

I priedo 1.3.5. punktas I priedo 1.3.5. punktas 

I priedo 1.3.6. punktas I priedo 1.3.6. punktas 

I priedo 1.3.7. punktas I priedo 1.3.7. punktas 

I priedo 1.3.8. punktas I priedo 1.3.8. punktas 

I priedo 1.3.8. A punktas I priedo 1.3.8.1. punktas 

I priedo 1.3.8. B punktas I priedo 1.3.8.2. punktas 

I priedo 1.4. punktas I priedo 1.4. punktas 

I priedo 1.4.1. punktas I priedo 1.4.1. punktas 

I priedo 1.4.2. punktas I priedo 1.4.2. punktas 

I priedo 1.4.2.1. punktas I priedo 1.4.2.1. punktas 

I priedo 1.4.2.2. punktas I priedo 1.4.2.2. punktas 

I priedo 1.4.2.3. punktas I priedo 1.4.2.3. punktas 

I priedo 1.4.3. punktas I priedo 1.4.3. punktas 

I priedo 1.5. punktas I priedo 1.5. punktas 

I priedo 1.5.1. punktas I priedo 1.5.1. punktas 
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I priedo 1.5.2. punktas I priedo 1.5.2. punktas 

I priedo 1.5.3. punktas I priedo 1.5.3. punktas 

I priedo 1.5.4. punktas I priedo 1.5.4. punktas 

I priedo 1.5.5. punktas I priedo 1.5.5. punktas 

I priedo 1.5.6. punktas I priedo 1.5.6. punktas 

I priedo 1.5.7. punktas I priedo 1.5.7. punktas 

I priedo 1.5.8. punktas I priedo 1.5.8. punktas 

I priedo 1.5.9. punktas I priedo 1.5.9. punktas 

I priedo 1.5.10. punktas I priedo 1.5.10. punktas 

I priedo 1.5.11. punktas I priedo 1.5.11. punktas 

I priedo 1.5.12. punktas I priedo 1.5.12. punktas 

I priedo 1.5.13. punktas I priedo 1.5.13. punktas 

I priedo 1.5.14. punktas I priedo 1.5.14. punktas 

I priedo 1.5.15. punktas I priedo 1.5.15. punktas 

I priedo 1.6. punktas I priedo 1.6. punktas 

I priedo 1.6.1. punktas I priedo 1.6.1. punktas 

I priedo 1.6.2. punktas I priedo 1.6.2. punktas 

I priedo 1.6.3. punktas I priedo 1.6.3. punktas 

I priedo 1.6.4. punktas I priedo 1.6.4. punktas 
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I priedo 1.6.5. punktas I priedo 1.6.5. punktas 

I priedo 1.7. punktas I priedo 1.7. punktas 

I priedo 1.7.10. punktas I priedo 1.7.1.1. punktas 

I priedo 1.7.1. punktas I priedo 1.7.1.2. punktas 

I priedo 1.7.2. punktas I priedo 1.7.2. punktas 

I priedo 1.7.3. punktas I priedo 1.7.3. punktas 

I priedo 1.7.4. punktas I priedo 1.7.4. punktas 

I priedo 1.7.4. punkto b ir h papunkčiai I priedo 1.7.4.1. punktas 

I priedo 1.7.4. punkto a, c, ir e-g papunkčiai I priedo 1.7.4.2. punktas 

I priedo 1.7.4. punkto d papunktis I priedo 1.7.4.3. punktas 

I priedo 2 dalis I priedo 2 dalis 

I priedo 2.1. punktas I priedo 2.1. punktas 

I priedo 2.1. punkto 1 pastraipa I priedo 2.1.1. punktas 

I priedo 2.1. punkto 2 pastraipa I priedo 2.1.2. punktas 

I priedo 2.2. punktas I priedo 2.2. punktas 

I priedo 2.2. punkto 1 pastraipa I priedo 2.2.1. punktas 

I priedo 2.2. punkto 2 pastraipa I priedo 2.2.1.1. punktas 

I priedo 2.3. punktas I priedo 2.3. punktas 

I priedo 3 dalis I priedo 3 dalis 
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Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

I priedo 3.1. punktas I priedo 3.1. punktas 

I priedo 3.1.1. punktas I priedo 3.1.1. punktas 

I priedo 3.1.2. punktas I priedo 1.1.4. punktas 

I priedo 3.1.3. punktas I priedo 1.1.5. punktas 

I priedo 3.2. punktas I priedo 3.2. punktas 

I priedo 3.2.1. punktas I priedo 1.1.7 ir 3.2.1. punktai 

I priedo 3.2.2. punktas I priedo 1.1.8 ir 3.2.2. punktai 

I priedo 3.2.3. punktas I priedo 3.2.3. punktas 

I priedo 3.3. punktas I priedo 3.3. punktas 

I priedo 3.3.1. punktas I priedo 3.3.1. punktas 

I priedo 3.3.2. punktas I priedo 3.3.2. punktas 

I priedo 3.3.3. punktas I priedo 3.3.3. punktas 

I priedo 3.3.4. punktas I priedo 3.3.4. punktas 

I priedo 3.3.5. punktas I priedo 3.3.5. punktas 

I priedo 3.4. punktas I priedo 3.4. punktas 

I priedo 3.4.1. punkto 1 pastraipa I priedo 1.3.9. punktas 

I priedo 3.4.1. punkto 2 pastraipa I priedo 3.4.1. punktas 

I priedo 3.4.2. punktas I priedo 1.3.2. punktas 

I priedo 3.4.3. punktas I priedo 3.4.3. punktas 
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Direktyva 98/37/EB Ši direktyva 

I priedo 3.4.4. punktas I priedo 3.4.4. punktas 

I priedo 3.4.5. punktas I priedo 3.4.5. punktas 

I priedo 3.4.6. punktas I priedo 3.4.6. punktas 

I priedo 3.4.7. punktas I priedo 3.4.7. punktas 

I priedo 3.4.8. punktas I priedo 3.4.2. punktas 

I priedo 3.5. punktas I priedo 3.5. punktas 

I priedo 3.5.1. punktas I priedo 3.5.1. punktas 

I priedo 3.5.2. punktas I priedo 3.5.2. punktas 

I priedo 3.5.3. punktas I priedo 3.5.3. punktas 

I priedo 3.6. punktas I priedo 3.6. punktas 

I priedo 3.6.1. punktas I priedo 3.6.1. punktas 

I priedo 3.6.2. punktas I priedo 3.6.2. punktas 

I priedo 3.6.3. punktas I priedo 3.6.3. punktas 

I priedo 3.6.3. punkto a papunktis I priedo 3.6.3.1. punktas 

I priedo 3.6.3. punkto b papunktis I priedo 3.6.3.2. punktas 

I priedo 4 dalis I priedo 4 dalis 

I priedo 4.1. punktas I priedo 4.1. punktas 

I priedo 4.1.1. punktas I priedo 4.1.1. punktas 

I priedo 4.1.2. punktas I priedo 4.1.2. punktas 
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I priedo 4.1.2.1. punktas I priedo 4.1.2.1. punktas 

I priedo 4.1.2.2. punktas I priedo 4.1.2.2. punktas 

I priedo 4.1.2.3. punktas I priedo 4.1.2.3. punktas 

I priedo 4.1.2.4. punktas I priedo 4.1.2.4. punktas 

I priedo 4.1.2.5. punktas I priedo 4.1.2.5. punktas 

I priedo 4.1.2.6. punktas I priedo 4.1.2.6. punktas 

I priedo 4.1.2.7. punktas I priedo 4.1.2.7. punktas 

I priedo 4.1.2.8. punktas I priedo 1.5.16. punktas 

I priedo 4.2. punktas I priedo 4.2. punktas 

I priedo 4.2.1. punktas - 

I priedo 4.2.1.1. punktas I priedo 1.1.7. punktas 

I priedo 4.2.1.2. punktas I priedo 1.1.8. punktas 

I priedo 4.2.1.3. punktas I priedo 4.2.1. punktas 

I priedo 4.2.1.4. punktas I priedo 4.2.2. punktas 

I priedo 4.2.2. punktas I priedo 4.2.3. punktas 

I priedo 4.2.3. punktas I priedo 4.1.2.7. ir 4.1.2.8.2. punktai 

I priedo 4.2.4. punktas I priedo 4.1.3. punktas 

I priedo 4.3. punktas I priedo 4.3. punktas 

I priedo 4.3.1. punktas I priedo 4.3.1. punktas 
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I priedo 4.3.2. punktas I priedo 4.3.2. punktas 

I priedo 4.3.3. punktas I priedo 4.3.3. punktas 

I priedo 4.4. punktas I priedo 4.4. punktas 

I priedo 4.4.1. punktas I priedo 4.4.1. punktas 

I priedo 4.4.2. punktas I priedo 4.4.2. punktas 

I priedo 5 dalis I priedo 5 dalis 

I priedo 5.1. punktas I priedo 5.1. punktas 

I priedo 5.2. punktas I priedo 5.2. punktas 

I priedo 5.3. punktas - 

I priedo 5.4. punktas I priedo 5.3. punktas 

I priedo 5.5. punktas I priedo 5.4. punktas 

I priedo 5.6. punktas I priedo 5.5. punktas 

I priedo 5.7. punktas I priedo 5.6. punktas 

I priedo 6 dalis I priedo 6 dalis 

I priedo 6.1. punktas I priedo 6.1. punktas 

I priedo 6.1.1. punktas I priedo 4.1.1. punkto g papunktis 

I priedo 6.1.2. punktas I priedo 6.1.1. punktas 

I priedo 6.1.3. punktas I priedo 6.1.2. punktas 

I priedo 6.2. punktas I priedo 6.2. punktas 
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I priedo 6.2.1. punktas I priedo 6.2. punktas 

I priedo 6.2.2. punktas I priedo 6.2. punktas 

I priedo 6.2.3. punktas I priedo 6.3.1. punktas 

I priedo 6.3. punktas I priedo 6.3.2. punktas 

I priedo 6.3.1. punktas I priedo 6.3.2. punkto 3 pastraipa 

I priedo 6.3.2. punktas I priedo 6.3.2. punkto 4 pastraipa 

I priedo 6.3.3. punktas I priedo 6.3.2. punkto 1 pastraipa 

I priedo 6.4.1. punktas I priedo 4.1.2.1., 4.1.2.3. ir 6.1.1. punktai 

I priedo 6.4.2. punktas I priedo 6.3.1. punktas 

I priedo 6.5. punktas I priedo 6.5. punktas 

II priedo A ir B dalys II priedo A dalis 

II priedo C dalis - 

III priedas III priedas 

IV priedo A.1 dalis(1.1.-1.4) IV priedo 1 punktas (1.1.-1.4) 

IV priedo A.2 dalis IV priedo 2 punktas 

IV priedo A.3 dalis IV priedo 3 punktas 

IV priedo A.4 dalis IV priedo 4 punktas (4.1-4.2) 

IV priedo A.5 dalis IV priedo 5 punktas 
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IV priedo A.6 dalis IV priedo 6 punktas 

IV priedo A.7 dalis IV priedo 7 punktas 

IV priedo A.8 dalis IV priedo 8 punktas 

IV priedo A.9 dalis IV priedo 9 punktas 

IV priedo A.10 dalis IV priedo 10 punktas 

IV priedo A.11 dalis IV priedo 11 punktas 

IV priedo A.12 dalis (pirmoji ir antroji 
įtraukos) 

IV priedo 12 punktas (12.1 ir 12.2) 

IV priedo A.12 dalis (trečioji įtrauka) - 

IV priedo A.13 dalis IV priedo 13 punktas 

IV priedo A.14 dalies pirmoji pastraipa IV priedo 15 punktas 

IV priedo A.14 dalies antroji pastraipa IV priedo 14 punktas 

IV priedo A.15 dalis IV priedo 16 punktas 

IV priedo A.16 dalis IV priedo 17 punktas 

IV priedo A.17 dalis - 

IV priedo B.1 dalis IV priedo 19 punktas 

IV priedo B.2 dalis IV priedo 21 punktas 

IV priedo B.3 dalis IV priedo 20 punktas 

IV priedo B.4 dalis IV priedo 22 punktas 

IV priedo B.5 dalis IV priedo 23 punktas 
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V priedo 1 punktas - 

V priedo 2 punktas - 

V priedo 3 punkto pirmosios pastraipos a 
papunktis 

VII priedo A dalies 1 punkto pirmosios 
pastraipos a papunktis 

V priedo 3 punkto pirmosios pastraipos b 
papunktis 

VII priedo A dalies 1 punkto pirmosios 
pastraipos b papunktis 

V priedo 3 punkto antroji pastraipa VII priedo A dalies 1 punkto antroji 
pastraipa 

V priedo 3 punkto trečioji pastraipa VII priedo A dalies 3 punktas 

V priedo 4 punkto a papunktis VII priedo A dalies 2 punkto antroji ir 
trečioji pastraipos 

V priedo 4 punkto b papunktis VII priedo A dalies 2 punkto pirmoji 
pastraipa 

V priedo 4 punkto c papunktis VII priedo A dalis, Įvadas 

VI priedo 1 punktas IX priedas, Įvadas 

VI priedo 2 punktas IX priedo 1 ir 2 punktai 

VI priedo 3 punktas IX priedo 3 punktas 

VI priedo 4 punkto pirmoji pastraipa IX priedo 4 punkto pirmoji pastraipa 

VI priedo 4 punkto antroji pastraipa IX priedo 7 punktas 

VI priedo 5 punktas IX priedo 6 punktas 

VI priedo 6 punkto pirmasis sakinys IX priedo 5 punktas 
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VI priedo 6 punkto antrasis ir trečiasis 
sakiniai 

14 straipsnio 6 dalis 

VI priedo 7 punktas IX priedo 8 punktas 

VII priedo 1 punktas XI priedo 1 punktas 

VII priedo 2 punktas XI priedo 2 punktas 

VII priedo 3 punktas XI priedo 3 punktas 

VII priedo 4 punktas XI priedo 4 punktas 

VII priedo 5 punktas XI priedo 5 punktas 

VII priedo 6 punktas XI priedo 6 punktas 

VII priedo 7 punktas XI priedo 7 punktas 

VIII priedas - 

IX priedas - 
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I. Įvadas 

 

1. 2001 m. sausio 26 d. Komisija pateikė EB sutarties 95 straipsniu grindžiamą pasiūlymą 1 dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mašinų, iš dalies keičiančios 

Direktyvą 95/16/EB. 

 

2. 2001 m. rugsėjo 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo 

nuomonę 2 

 

3. 2002 m. liepos 4 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę pirmuoju svarstymu 3. 

 

4. 2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją laikydamasi EB sutarties 

251 straipsnio. 

 

 

II. Tikslai 

 

Šiuo direktyvos projektu iš dalies keičiama Direktyva 95/16/EB siekiant atnaujinti techninius 

reikalavimus, inter alia išplečiant direktyvos taikymo sritį, kad ji būtų taikoma 

nešiojamosioms tvirtinimo šoviniais mašinoms ir statybų liftams. 

 

 

III. Dokumente 5786/05 pateiktos bendrosios pozicijos analizė 

 

1. Įvadas 

 

Taryba pasiūlymą daugeliu atvejų keitė; kai kurie pakeitimai buvo padaryti siekiant 

užtikrinti, kad naudojami terminai būtų nuoseklūs visame tekste. 

 

                                                 
1 OL C 154, 2001 5 29, p. 164. 
2 ESRK nuomonė 1121/2001, OL C 311, 2001 11 7, p. 1. 
3 Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Dėl ilgai (daugiau negu trejus metus) trukusio svarstymo Tarybos parengiamuosiuose 

organuose buvo galima įtraukti visus numatomus elementus, be kurių šis teisės aktas 

galėtų greitai pasenti. 

 

2. Nauji bendrojoje pozicijoje pateikiami dalykai, lyginant su Komisijos pasiūlymu 

 

Bendrojoje pozicijoje Taryba: 

 

- pakeitė direktyvos taikymo sritį (1 straipsnis), įtraukdama įvairius gaminius; kai 

kurie iš jų anksčiau buvo nurodyti tik prieduose; 

- gaminių kategorijas, kurioms direktyva netaikoma, papildė keliomis 

kategorijomis, pavyzdžiui, įtraukė įvairias transporto priemones, siekiant išvengti 

sutapimų su kitomis direktyvomis, bei specialiai tyrimams ir (arba) naudojimui 

laboratorijose sukonstruotas mašinas (1 straipsnis); 

- sudarė 2 straipsnio c punkte minimą saugos įrangos nurodomąjį sąrašą, kurį 

galima keisti taikant komitologijos tvarką (22 straipsnis), pagal kurią įsteigiamas 

naujas Mašinų komitetas; 

- perrašė priedą dėl sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų; 

- įtraukė Direktyvos 98/37/EB ir šios direktyvos koreliacijos lentelę, kad būtų 

palengvintas direktyvos taikymas net ir tais atvejais, kai atitinkamų dalių turinys 

nėra identiškas; 

- visame tekste pakeitė daug terminų. 

 

Pakeitimai, kuriuos Taryba įtraukė be išlygų 

 

16 pakeitimas dėl nuorodų į Direktyvą 92/59/EEB; 

18 pakeitimas dėl laisvo prekių judėjimo apribojimų; 

42 pakeitimas, pagal kurį gabenimas priskirtinas etapams, kai reikia panaikinti pavojų; 

74 pakeitimas: gamintojo atstovo pavardę ir adresą galima įtraukti tik prireikus. 
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Pakeitimai, kuriuos Taryba įtraukė iš dalies arba kurių formuluotę ji pakeitė 

 

15 pakeitimas dėl sąvokų apibrėžimų; Taryba įtraukė iš dalies sukomplektuotų mašinų, 

saugos įrangos ir kitų šiame pakeitime pateiktų sąvokų apibrėžimus; 

23 pakeitimas dėl atitikties įvertinimo procedūros; 

27 pakeitimas dėl „CE“ ženklo; 

31 pakeitimas dėl nacionalinių ir (arba) Komisijos pareigūnų įsipareigojimo laikytis 

profesinio konfidencialumo; 

49 pakeitimas dėl nejudamųjų apsaugų; jo formuluotė buvo pakeista; 

56 pakeitimas dėl ženklinimo; jis buvo įtrauktas iš dalies; 

57 pakeitimas dėl kalbų vartojimo ir instrukcijų; 

66 pakeitimas, kuriame nurodoma, kaip ant kėlimo reikmenų turi būti žymima 

informacija; 

75 pakeitimas; priimta tik ta jo dalis, kurioje pažymima, kad taikomas direktyvas reikia 

aiškiai nurodyti, pateikiant nuorodas į Oficialųjį leidinį. 

 

Pakeitimai, kurie Komisijai yra nepriimtini ir kurių Taryba dėl tos priežasties 

neįtraukė 

 

1 pakeitimas: mašinų aplinkosaugos veiksmingumo gerinimas; 

4 pakeitimas: direktyvos nuostatų netaikymas tam tikromis aplinkybėmis; 

5 pakeitimas: atrakcionų aikštėse ir pramogų parkuose naudojama įranga; 

6 ir 11 pakeitimai: „CE“ ženklas; 

7 ir 8 pakeitimai: savanoriško sertifikavimo ir ženklinimo sistemos; 

9, 20 ir 32 pakeitimai: komitologija; 

10 pakeitimas: aukštos įtampos įtaisai; 

12 pakeitimas: senų mašinų saugos gerinimas; 

13 pakeitimas: būsimų teisės aktų kodifikavimas; 

19 pakeitimas: mašinoms taikomi darnieji standartai; 
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24, 26 ir 30 pakeitimai: rizikos analizė ir atitikties įvertinimo procedūra; 

25 pakeitimas: iš dalies sukomplektuotos mašinos; 

28 ir 29 pakeitimai: rinkos priežiūra; 

33 ir 37 pakeitimai: sąvokos „liftas“ apibrėžimas; 

34 pakeitimas: Komisijos atliekamas įvairių reikalavimų įvertinimas pagal „naują 

požiūrį“; 

35 pakeitimas: būsimos direktyvos įsigaliojimas; 

39 pakeitimas: žodžio „Bendrija“ pakeitimas žodžiais „Europos Sąjunga“ visame tekste; 

40 pakeitimas: nuoroda į „ekonominį proporcingumą“; 

44 pakeitimas: gamintojo įsipareigojimai keliant ir (arba) gabenant mašinas; 

36 pakeitimas: valdymo sistemos; 

48 pakeitimas: mašinų stabilumas; 

50 pakeitimas: sėdynės mašinose; 

55 pakeitimas: pažeidžiamųjų asmenų judėjimas; 

58 pakeitimas: naudojimo instrukcijų turinys; 

60 pakeitimas: vibracija; 

38 pakeitimas: sąvokos „užkabinimo įtaisas“ apibrėžimas; 

65 pakeitimas: kėlimo įtaisų projektavimas; 

67 pakeitimas: valdymo įtaisų projektavimas; 

70 pakeitimas: rankiniai valdymo įtaisai; 

71 ir 73 pakeitimai: statybos aikštelių keltuvai; 

77 pakeitimas: galimybė naudotis technine byla; 

78 ir 79 pakeitimai: identiškų mašinų serijinė gamyba; 

82 pakeitimas: už pasiūlymo 12 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsakingi 

asmenys (atitikties įvertinimas); 

83 pakeitimas: mašinų duomenų bazės, padedančios kurti sveiką ir saugią darbo 

aplinką, sudarymas. 
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Tarybai nepriimtini pakeitimai 

 

2 ir 3 pakeitimai dėl pramoninių įrenginių ir medicininių įtaisų neįtraukimo; 

17 ir 82 pakeitimai dėl atitikties įvertinimo procedūros; 

22 pakeitimas dėl rizikos analizės; 

31 pakeitimas dėl profesinio slaptumo; 

45 ir 36 pakeitimai dėl pavojingų situacijų; 

47 pakeitimas dėl reikalavimų taikymo veiksmams, susijusiems su mašinomis; 

59 pakeitimas dėl matavimo tvarkos; 

61 ir 38 pakeitimai dėl sąvokų apibrėžimų, susijusių su kėlimo įrenginiais; 

62 pakeitimas dėl statinių ir dinaminių bandymų; 

63 pakeitimas dėl palaikančiojo valdymo įtaisų; 

64 pakeitimas dėl mašinų apkrovos; 

69 pakeitimas dėl ženklinimo; 

72 pakeitimas dėl važiavimo zonos pramoniniuose liftuose; 

76 pakeitimas dėl technikos, naudojamos žymint ženklu „CE“; 

80 pakeitimas dėl koordinavimo įsipareigojimo. 

 

 

IV. Išvada 

 

Taryba tiek daug pakeitė tekstą, kad jo nereikėtų tiesiogiai lyginti su pirminiu pasiūlymu. 

Buvo manoma, kad nauja redakcija yra reikalinga siekiant šių trijų tikslų: 

- užtikrinti terminų nuoseklumą visame projekte, tokiu būdu palengvinant šio teisės akto 

taikymą; 

- atsižvelgti į pramonės suinteresuotų subjektų, kurie turės taikyti šį teisės aktą, interesus; 

- užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabar galiojančios direktyvos prie šios direktyvos. 

Tai taip pat paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į Europos Parlamento pakeitimus, daugelis kurių 

po pirminio perrašymo tapo nebereikalingi. 
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- Priėmimas (TA + P) 
a) bendrosios pozicijos priėmimas 
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas 
= Pareiškimai 

 
 

1. Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl 1 straipsnio 2 dalies e punkto 

 

„Taryba ir Komisija pareiškia, kad siekiant vienoje derinimo direktyvoje numatyti visus sveikatos ir 

saugos aspektus, susijusius su žemės ir miškų ūkio traktoriais, Direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar 

miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir 

atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo turi būti iš dalies pakeista, kad joje būtų atsižvelgta į visus 

mašinų direktyvoje nurodytus susijusius rizikos veiksnius. Keičiant Direktyvą 2003/37/EB, reikėtų 

numatyti ir direktyvos dėl mašinų pakeitimą, 1 straipsnio 2 dalies e punkto pirmojoje įtraukoje 

išbraukiant pasakymą „dėl pavojų“.“ 
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2. Komisijos pareiškimas dėl 7 straipsnio 

 

„Komisija pareiškia dėsianti visas pastangas, kad, suteikiant 2 straipsnio l punkte nurodytus 

standartizacijos įgaliojimus, informacija apie kiekvieną standartą, kurio nuorodos skelbiamos 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, būtų prieinama galimiems atitinkamų standartų 

naudotojams, nurodant jo nuostatų ir esminių sveikatos bei saugos reikalavimų sąryšį. Atliekant 

„naujojo požiūrio“ peržiūrą bus toliau paaiškinta kaip horizontaliu lygiu įgyvendinti tokį suderintą 

informavimo reikalavimą dėl visų „naujojo požiūrio“ direktyvų.“ 

 

3. Komisijos pareiškimas dėl 16 straipsnio 3 dalies 

 

„Laikydamasi Bendrijos teisės aktų, atlikdama „naujojo požiūrio“ peržiūrą, Komisija patikslins 

žymėjimo kitais nacionaliniais, Europos ar privačiais ženklais, susijusiais su „CE“ ženklu, sąlygas.“ 

 

 

 

________________________ 

 

 

 



 

LT    LT 

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 2005.8.31 
KOM(2005) 403 galutinis 

2001/0004 (COD) 
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Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB 
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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
 

dėl  
 

Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Tarybai ir Europos Parlamentui [KOM(2000) 899 
- 2001/0004 (COD)] pagal Sutarties 95 straipsnį data: 

2001 m. sausio 26 d.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės pateikimo data: 2001 m. rugsėjo 12 d.

Europos Parlamento nuomonės pateikimo data, pirmasis svarstymas: 2002 m. liepos 4 d.

Iš dalies pakeisto pasiūlymo [KOM(2003) 48 - 2001/0004 (COD)] 
perdavimo data: 

2003 m. vasario 11 d.

Tarybos bendrosios pozicijos priėmimo data: 2005 m. liepos 18 d.

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pirminiu pasiūlymu buvo siekiama užtikrinti laisvą į direktyvos taikymo sritį 
patenkančių produktų judėjimą suteikiant tvirtą apsaugą sveikatos, saugos ir 
vartotojų apsaugos srityse. Į taikymo sritį patenkantys produktai iš esmės yra 
mašinos ir jų priedai. 

Remiantis 1994 m. Molitoro ataskaitos išvadomis, pirminiu pasiūlymu buvo 
siekiama pateikti tikslesnius įvairių sąvokų apibrėžimus, paaiškinti įvairius aspektus 
bei užtikrinti vienodą direktyvos taikymą. Tuo tikslu, vengiant skirtingo atitikties 
įvertinimo ir rinkos priežiūros tvarkos interpretavimo, buvo pateikti tikslesni šios 
tvarkos paaiškinimai.  

Pirminis Mašinų direktyvos persvarstymo pasiūlymas buvo parengtas remiantis 
aukšto lygio grupės, sudarytos iš nepriklausomų įvairių sričių ekspertų, pasiūlymais. 
Jame taip pat buvo atsižvelgta į patirtį, įgytą praktiškai taikant iš dalies pakeistą 
Direktyvą 89/392/EEB1. 

                                                 
1 1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/392/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 

mašinomis, suderinimo, OL L 183, 1989 6 29, p. 9. Ši direktyva buvo susisteminta  
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su mašinomis, suderinimo, OL L 331, 1998 7 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 98/79/EB (OL L 331, 1998 12 7, p. 1). 
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Pagrindiniai pirminio pasiūlymo elementai buvo šie: 

• Tikslesnis direktyvos taikymo srities apibrėžimas, ribų su kitomis, ypač Žemosios 
įtampos2 ir Liftų3 direktyvomis, paaiškinimas ir tikslesnis „iš dalies 
sukomplektuotų mašinų“ sąvokos apibrėžimas; 

• Nuostatų, susijusių su rinkos priežiūra ir atitikties įvertinimo tarnybų 
notifikavimu, sustiprinimas; 

• Visapusio tam tikrų mašinų kategorijų kokybės užtikrinimo procedūros 
nustatymas. 

Siekdama patobulinti šią direktyvą, Komisija į savo iš dalies pakeistą pasiūlymą 
įtraukė nemažai Europos Parlamento pasiūlymų. 

3. PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ 

3.1. Bendro pobūdžio pastabos apie bendrąją poziciją 

Taryba bendrąją poziciją priėmė vienbalsiai.  

Joje pateikiama nemažai Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo pakeitimų, kurie, 
nenukrypstant nuo pirminio tikslo paaiškinti bei supaprastinti direktyvos taikymą, 
daro tekstą sklandesnį.  

Bendrojoje pozicijoje pateiktos pagrindinės Europos Parlamento per pirmąjį 
svarstymą pasiūlytos pataisos, pavyzdžiui, kad vietoj trečiosios šalies atliekamo 
mašinų sertifikavimo, kuris visapusiškai taikant darniuosius standartus kelia didesnę 
riziką, sertifikavimą, remdamasi gamintojo atitikties deklaracija, atliktų pati įmonė ir 
kad būtų sustiprinti reikalavimai notifikuotosioms įstaigoms. 

Dauguma bendrosios pozicijos pakeitimų susiję su teksto išdėstymu arba yra teksto 
prasmės ar praktinio direktyvos taikymo nekeičiančios redakcinės pataisos. 

I priedo, skirto esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams, išdėstymas 
buvo pakeistas taip, kad kiek įmanoma labiau atitiktų dabartinės direktyvos 
išdėstymą. Be to, esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai, išdėstyti iš 
dalies pakeisto pasiūlymo 7 ir 8 skyriuose bei I priede, buvo įtraukti į 4 ir 6 skyrius, 
susijusius su kėlimu bei žmonių kėlimu. 

                                                 
2 1973 m. vasario 19 d. Tarybos direktyva 73/23/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 

elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo, OL L 77,  
1973 3 26, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EB (OL L 220, 2003 8 30, p. 1). 

3 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su liftais, suderinimo, OL L 213, 1995 9 7, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1). 
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3.2. Europos Parlamento pataisos, visiškai, iš dalies arba iš esmės įtrauktos į iš 
dalies pakeistą pasiūlymą ir į bendrąją poziciją 

Į bendrąją poziciją buvo įtrauktos šios pataisos, kai kurios su tam tikrais pakeitimais:  

14 pataisa, susijusi su direktyvos taikymo sritimi ir išimtimis (iš dalies), 15 – su 
apibrėžimais (visiškai), 16 – su nuoroda į Direktyvą 92/59/EEB (visiškai), 17 ir 82 – 
su įsipareigojimais pateikti į rinką ir pradėti eksploatuoti (iš dalies), 18 – su laisvu 
judėjimu (visiškai), 22 – su atitikties įvertinimu (iš esmės, bet įtraukta į I priedo dalį 
„Bendrieji principai“), 23 – su atitikties įvertinimu (visiškai), 27 – su „CE“ ženklu (iš 
dalies), 30 – su notifikuotomis įstaigomis (iš esmės), 36 ir 45 – su valdymo sistemų 
sauga ir patikimumu (iš dalies), 41 – su I priede pateiktais apibrėžimais (iš dalies), 
42 – su saugos integracijos principais (visiškai), 49 – su nejudamaisiais apsaugais (iš 
dalies), 51 – su elektros energijos tiekimu (iš esmės), 56 – su mašinų ženklinimu (iš 
dalies), 74 – su atitikties deklaracija (iš esmės), 80 – su minimaliais įstaigų 
notifikavimo kriterijais (iš dalies) susijusios pataisos.  

3.3. Europos Parlamento pataisos, visiškai, iš dalies arba iš esmės įtrauktos į iš 
dalies pakeistą pasiūlymą, tačiau neįtrauktos į bendrąją poziciją  

Į iš dalies pakeistą pasiūlymą įtrauktos, tačiau į bendrąją poziciją neįtrauktos šios 
pataisos:  

2 pataisa, susijusi su konstatuojamąja dalimi, kurioje aiškinamas pramoninių vietų 
išskyrimas, 3 – su konstatuojamąja dalimi, kurioje aiškinamas medicininių įtaisų 
išskyrimas, 47 – su stabilumu, 59 – su nešiojamosiomis rankinėmis ir rankomis 
valdomomis mašinomis, 62 – su kėlimo mašinų tikrinimu, 63 – su kėlimo mašinų 
judėjimo valdymu, 64 – su kėlimo mašinų krovimo valdymu, 66 – su grandinių ir 
virvių ženklinimu, 69 – su žmonių kėlimo mašinų ženklinimu, 72 – su atsargumo 
priemonėmis statybų keltuvams ir 76 – su „CE“ ženklu susijusios pataisos. 

3.4. Europos Parlamento pataisos, neįtrauktos į iš dalies pakeistą pasiūlymą ir į 
bendrąją poziciją  

Į iš dalies pakeistą pasiūlymą ir į bendrąją poziciją neįtrauktos šios Europos 
Parlamento pataisos: 

1 pataisa, susijusi su aplinkosaugos veiksmingumui skirta konstatuojamąja dalimi, 
4 – su pavojaus nekeliančioms mašinoms skirta konstatuojamąja dalimi, 5 – su 
atrakcionų aikštėse ir (arba) pramogų parkuose naudojamai įrangai skirta 
konstatuojamąja dalimi, 6, 7, 8 ir 11 – su „CE“ ženklui ir savanoriškai kontrolei bei 
ženklinimui skirtomis konstatuojamosiomis dalimis, 9, 20 ir 32 – su komitologijai 
skirtomis konstatuojamosiomis dalimis, 10 – su aukštos įtampos įrangai skirta 
konstatuojamąja dalimi, 12 – su senoms mašinoms skirta konstatuojamąja dalimi, 
13 – su susistemintoms teisės aktų versijoms skirta konstatuojamąja dalimi, 19 – su 
darniaisiais standartais, 24 – su atitikties įvertinimu, 25 – su iš dalies 
sukomplektuotomis mašinomis, 26 – su notifikuotomis įstaigomis, 28 ir 29 – su 
rinkos priežiūra, 31 – su konfidencialumu, 33 ir 37 – su Liftų direktyva, 34 – su 
„naujo požiūrio“ sąvokos vertinimu, 35 – su direktyvos įsigaliojimu, 40 – su I priedo 
įžanginėmis pastabomis, 44 – su mašinų priežiūra ir transportavimu, 50 – su mašinų 
sėdynėmis, 55 – su netrukdomu pažeidžiamų asmenų judėjimu, 58 – su 
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instrukcijomis, 60 – su vibracijos reikalavimais, 65 – su kėlimu, 67 – su žmonių 
kėlimo arba judėjimo valdymu, 70 – su judėjimo negalią turinčių žmonių kėlimo 
mašinomis, 71 ir 73 – su statybų keltuvais, 77 – su technine byla, 78 – su IX priedu, 
79 – su X priedu, 83 – su duomenų bazės sukūrimui skirta konstatuojamąja dalimi 
susijusios pataisos. 

3.5. Europos Parlamento pataisos, neįtrauktos į iš dalies pakeistą pasiūlymą, tačiau 
įtrauktos į bendrąją poziciją  

Į iš dalies pakeistą pasiūlymą neįtrauktos, tačiau į bendrąją poziciją įtrauktos šios 
Europos Parlamento pataisos: 

48 pataisa, susijusi su privalomosiomis apsaugų ir apsauginių įtaisų savybėmis ir 
instrukcijoms skirtos 57 pataisos dalis, panaikinanti reikalavimą, kad „instrukcijos 
būtų taikomos tik minėtai mašinai“. 

3.6. Kitos Tarybos bendrosios pozicijos pataisos lyginant su iš dalies pakeistu 
pasiūlymu 

Konstatuojamųjų dalių pataisos 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 1 konstatuojamoji dalis buvo šiek tiek pakeista, kad 
taptų aiškesnė. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 4 konstatuojamoji dalis buvo išbraukta, kadangi priėmus 
bendrosios pozicijos teksto pataisas ji daugiau nebegaliojo. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 6 ir 7 konstatuojamosios dalys nebuvo įtrauktos į 
bendrąją poziciją. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 8 konstatuojamoji dalis bendrojoje pozicijoje buvo 
suskaidyta į naujas 5 ir 6 konstatuojamąsias dalis. Aiškumo sumetimais nauja 
bendrosios pozicijos 6 konstatuojamoji dalis buvo iš dalies pakeista. 

Nusprendus, kad iš dalies pakeisto pasiūlymo 9 konstatuojamoji dalis yra 
nereikalinga, ši dalis buvo išbraukta. 

Į bendrąją poziciją buvo įtraukta nauja 7 konstatuojamoji dalis, paaiškinanti sąsają su 
Tarybos direktyva 89/655/EEB. 

Į bendrąją poziciją buvo įtraukta su 9 straipsniu susijusi nauja 11 konstatuojamoji 
dalis. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 13 konstatuojamoji dalis bendrojoje pozicijoje buvo šiek 
tiek pakeista. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 14 konstatuojamoji dalis bendrojoje pozicijoje buvo šiek 
tiek pakeista. 

19 konstatuojamoji dalis buvo šiek tiek pakeista, kad atspindėtų bendrosios pozicijos 
16 straipsnyje padarytus pakeitimus. 
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24 konstatuojamoji dalis buvo šiek tiek pakeista, o bendrojoje pozicijoje jos numeris 
pakeistas į 28. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 27 konstatuojamoji dalis buvo iš dalies pakeista 
remiantis bendru institucijų sutarimu priimtu standartiniu tekstu, o bendrojoje 
pozicijoje jos numeris pakeistas į 26. 

Į bendrąją poziciją buvo įtraukta nauja 27 konstatuojamoji dalis, kurioje valstybės 
narės skatinamos parengti tos direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemonių koreliacijos lenteles ir jas viešai paskelbti. 

Straipsnių pataisos 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 1 straipsnio 1 punktas bendrojoje pozicijoje buvo iš 
dalies pakeistas siekiant vienareikšmiškai išvardyti visas produktų kategorijas, 
kurioms taikoma ši direktyva.  

Siekiant paaiškinti direktyvos taikymo sritį, iš dalies pakeisto pasiūlymo 1 straipsnio 
2 punktas bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas:  

– pašalinant nereikalingas produktų kategorijų išimtis, pavyzdžiui, paprastas 
„sudedamąsias dalis“ a punkte, „pramoninių vietų visumą“ m punkte ir 
„medicininius įtaisus“ n punkte, iš kurių nei viena neatitinka 1 straipsnio 1 punkte 
nurodytų kategorijų; 

– d punkte išbraukiant visus ginklus, kadangi šios direktyvos saugos kriterijai šiems 
produktams netaikomi; 

– e punkte nurodant, kad direktyva žemės ir miškų ūkio traktoriams netaikoma dėl 
Direktyvoje 2003/37/EB4 nurodytų pavojų, siekiant pagerinti tokių mašinų saugą 
ir įvertinti naujus teisės aktus; 

– h punkte išskiriant „specialiai tyrimams sukonstruotas ir pagamintas mašinas, 
skirtas laikinai naudoti laboratorijose“, kurioms nėra logiška taikyti šią 
direktyvą; 

– iš dalies pakeisto pasiūlymo l punkte išbraukiant „visų tipų variklius“, kadangi jie 
priklauso „iš dalies sukomplektuotų mašinų“ kategorijai. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnis bendrojoje pozicijoje buvo pakeistas, kad 
būtų aiškesnis teisiniu požiūriu, lengviau skaitomas ir labiau suderintas su „naujojo 
požiūrio“ principais: 

– Įvadinio sakinio prasmė buvo paaiškinta nurodant, kad „mašinos“ šioje 
direktyvoje yra 1 straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardyti produktai; 

                                                 
4 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio 

traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų tipo patvirtinimo. OL L 171, 2003 7 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35). 
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– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio a ir b punktuose pateikti „mašinų“ 
apibrėžimai buvo paredaguoti ir įtraukti į bendrosios pozicijos a punkte pateiktą 
apibrėžimą; 

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio d punkte pateiktas „saugos įrangos“ 
apibrėžimas buvo paredaguotas, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas c 
punktu. Be to, saugos įrangos sąrašas buvo perkeltas į naują V priedą, ir 
bendrojoje pozicijoje jis yra nurodomasis; 

– Į bendrosios pozicijos 2 straipsnio e punktą buvo įtrauktas naujas „grandinių, 
virvių ir austinių diržų“ apibrėžimas; 

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio f punkte pateiktas „nuimamo mechaninių 
pavarų įtaiso“ apibrėžimas buvo paredaguotas; 

– Nusprendus, kad iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio g punkte pateiktas 
„nuimamo mechaninių pavarų įtaiso apsauginio įtaiso“ apibrėžimas yra 
nereikalingas, kadangi jis nusako tik vieną iš daugelio saugos įrangos kategorijų, 
bendrojoje pozicijoje jis buvo išbrauktas; 

– Nusprendus, kad iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio h punkte pateiktas 
„nešiojamųjų tvirtinimo šoviniais įtaisų“ apibrėžimas yra nereikalingas, kadangi 
jis nusako tik vieną iš daugelio saugos įrangos kategorijų, bendrojoje pozicijoje jis 
buvo išbrauktas; 

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio i punkte pateiktas „iš dalies 
sukomplektuotų mašinų“ apibrėžimas buvo paredaguotas, kad labiau atitiktų 
„mašinų“ sąvoką, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas g punktu;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio j punkte pateiktas „pateikimo į rinką“ 
apibrėžimas buvo pakeistas, kad geriau atspindėtų produktų, kuriems taikoma 
Mašinų direktyva, rinkos situaciją, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas h 
punktu;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio k punkte pateiktas „gamintojo“ 
apibrėžimas buvo paredaguotas, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas i 
punktu;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio m punkte pateiktas „eksploatavimo 
pradžios“ apibrėžimas buvo pakeistas, kadangi paskutinė jo dalis buvo 
nereikalinga, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas k punktu;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio n punkte pateiktas „darniojo standarto“ 
apibrėžimas buvo paredaguotas, o bendrojoje pozicijoje šis punktas pakeistas l 
punktu.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 3 straipsnis buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 4 straipsnis buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 5 straipsnis buvo paredaguotas. 
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Iš dalies pakeisto pasiūlymo 6 straipsnis buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 8 straipsnis buvo pakeistas atsižvelgiant į to straipsnio 1 
dalies a punkte padarytus saugos įrangos sąrašo pakeitimus, priskiriant to straipsnio 1 
dalies b punkte nurodytas reguliavimo tvarkos priemones 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios tvarkos priemonėms ir išbraukiant priemones, nurodytas 8 
straipsnio 1 dalies c punkte ir 8 straipsnio 1 dalies d punkte, kurios pakeitus I priedą 
tapo nereikalingos. Atlikus pirmiau minėtus pakeitimus iš dalies pakeisto pasiūlymo 
8 straipsnio 1 dalies e punktas buvo pakeistas 1 dalies b punktu.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 9 straipsnis buvo pakeistas siekiant, kad nurodyta tvarka 
taptų aiškesnė. Bendrojoje pozicijoje numatoma, kad konkrečių priemonių imamasi 
tuo atveju, jei Komisija, vadovaudamasi 10 straipsnyje nurodyta darniojo standarto 
ginčijimo tvarka, nusprendžia, kad darnusis standartas nevisiškai atitinka esminius 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, kuriems yra taikomas, arba jei Komisija, 
vadovaudamasi 11 straipsnyje nurodyta tvarka, nusprendžia, kad produktui taikoma 
apsaugos sąlyga yra pagrįsta. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 11 straipsnis buvo pakeistas taip, kad apie Komisijos 
sprendimą apie tai, ar priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė, yra pagrįstos, būtų 
galima geriau informuoti suinteresuotąsias šalis.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnis buvo iš dalies pakeistas, kad direktyva būtų 
lengviau skaitoma ir būtų lengviau ją taikyti praktiškai: 

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnio 1 dalis buvo paredaguota atsižvelgiant į 
tvarkos pakeitimus; 

– Nusprendus, kad iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka yra pernelyg biurokratiška, ši tvarka buvo panaikinta;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnio 3 dalis buvo paredaguota, o bendrojoje 
pozicijoje jos numeris pakeistas į 2;  

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnio 4 dalis buvo redaktoriaus pataisyta, b 
punkte minima alternatyva – „IX priede nurodyta darniųjų standartų nustatymo 
tvarka“ buvo panaikinta dėl pridėtinės vertės trūkumo, o šios dalies numeris 
bendrojoje pozicijoje buvo pakeistas į 3; 

– Iš dalies pakeisto pasiūlymo 12 straipsnio 5 dalis buvo paredaguota, o bendrojoje 
pozicijoje jos numeris pakeistas į 4.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 13 straipsnis buvo paredaguotas, o į bendrąją poziciją 
buvo įtraukti geresnį atsekamumą ir didesnį teisinį tikrumą užtikrinantys 
reikalavimai. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 14 straipsnis buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 15 straipsnis buvo pakeistas išbraukiant antrą jo dalį. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 16 straipsnis buvo paredaguotas siekiant palengvinti 
praktinį jo taikymą. 
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Iš dalies pakeisto pasiūlymo 17 straipsnis buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 18 straipsnis buvo paredaguotas. 

Siekiant pabrėžti rinkos priežiūros koordinavimo svarbą, 19 straipsnis bendrojoje 
pozicijoje buvo papildytas antra straipsnio dalimi.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 22 straipsnis buvo pakeistas remiantis bendru institucijų 
sutarimu priimta standartine nuostata. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 24 straipsnis buvo paredaguotas ir iš dalies pakeistas 
siekiant nustatyti vienareikšmę ribą su kitomis direktyvomis ir suderinti Mašinų 
direktyvos ir Liftų direktyvos terminiją.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 25 straipsnis buvo paredaguotas.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo 26 straipsnis buvo pakeistas remiantis bendru institucijų 
sutarimu priimta standartine formule. 

Siekiant supaprastinti laipsnišką nešiojamosioms tvirtinimo šoviniais ir kitoms 
smūginėms mašinoms taikomų nacionalinių nuostatų panaikinimą, bendroji pozicija 
buvo papildyta nauju 27 straipsniu. 

Priedų pakeitimai 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo dalis „Įžanginės pastabos“ bendrojoje pozicijoje 
buvo paredaguota, o jos pavadinimas pakeistas į „Bendrieji principai“. Be to, 
pasikartojantis rizikos įvertinimo ir rizikos sumažinimo procesas buvo apibrėžtas 
bendrosios pozicijos „Bendrųjų principų“ 1 dalyje. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.1.1 punkto apibrėžimai buvo iš dalies pakeisti 
siekiant juos suderinti su standartizacijoje vartojamais nustatytais terminais, o 
apibrėžimai „numatomasis naudojimas“ bei „pagrįstai numanomas netinkamas 
naudojimas“ buvo įtraukti į bendrąją poziciją aiškumo sumetimais.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.1.2 punktas „Saugos integravimo principai“ 
bendrojoje pozicijoje buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.1.3 punktas „Ergonomika“ buvo iš dalies 
pakeistas, ir bendrojoje pozicijoje jo numeris pakeistas į 1.1.6.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.1.5 punktas „Apšvietimas“ buvo šiek tiek 
pakeistas, ir bendrojoje pozicijoje jo numeris pakeistas į 1.1.4. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.1.6 punktas „Kėlimą palengvinanti mašinos 
konstrukcija“ buvo paredaguotas, ir bendrojoje pozicijoje jo numeris pakeistas į 
1.1.5. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.1 punkte „Valdymo sistemų saugos ir 
patikimumo“ sąvoka bendrojoje pozicijoje buvo geriau apibrėžta atsižvelgiant į 
direktyvos taikymo patirtį. 
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Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.2 punktas „Rankiniai valdymo įtaisai“ buvo 
pavadintas jo pirminiu pavadinimu „Valdymo įtaisai“, o bendrojoje pozicijoje jis 
buvo iš dalies pakeistas atsižvelgiant į direktyvos taikymo praktinę patirtį. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.3 punktas „Paleidimas“ bendrojoje 
pozicijoje buvo iš dalies pakeistas atsižvelgiant į praktiką pramonėje. 

Siekiant sudaryti sąlygas saugiai praktikai pramonėje, iš dalies pakeisto pasiūlymo I 
priedo 1.2.4 punktas „Stabdymas“ buvo iš dalies pakeistas ir bendrojoje pozicijoje 
papildytas papunkčiu 1.2.4.2 „Darbinis stabdymas“.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.5 punktas „Valdymo ar veikimo režimo 
selektorius“ bendrojoje pozicijoje buvo pavadintas „Valdymo ar veikimo režimo 
parinkimas“ ir šiek tiek pakeistas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.6 punktas „Energijos tiekimo gedimas“ 
bendrojoje pozicijoje buvo išsamiau išdėstytas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.7 punktas „Valdymo grandinės gedimas“ 
buvo išbrauktas nusprendus, kad šis pavojus bendrojoje pozicijoje yra pakankamai 
apsvarstytas naujame 1.2.1 punkte „Valdymo sistemų sauga ir patikimumas“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.2.8 punktas „Programinė įranga“ buvo 
išbrauktas nusprendus, kad šis pavojus bendrojoje pozicijoje yra pakankamai 
apsvarstytas naujame 1.7.1.1 papunktyje „Informacija ir informaciniai įtaisai“. 

Siekiant aiškumo, iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.3 poskyris „Apsauga nuo 
mechaninių pavojų“ bendrojoje pozicijoje buvo paredaguotas. 

Siekiant aiškumo, iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.4 poskyris „Privalomosios 
apsaugų ir apsauginių įtaisų savybės“ bendrojoje pozicijoje buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.5 poskyris „Privalomosios darbo vietų ir 
(arba) vairavimo vietų savybės“ bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas ir 
paaiškintas, nes buvo laikomasi nuomonės, kad kai kurios jo dalys bendrojoje 
pozicijoje buvo apsvarstytos naujame 1.2 poskyryje „Valdymo sistemos“. Pataisytas 
tekstas buvo perkeltas į bendrosios pozicijos 1.1.7 punktą „Darbo vietos“ ir 1.1.8 
punktą „Sėdynė“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.6 poskyris „Kitų rizikos veiksnių keliami 
pavojai“ buvo paredaguotas, ir bendrojoje pozicijoje jo numeris pakeistas į 1.5. Be 
to, iš dalies pakeisto pasiūlymo punktai 1.6.9 „Triukšmas“, 1.6.10 „Vibracija“, 1.6.11 
„Spinduliuotė“, 1.6.14 „Pavojingų medžiagų sklaida“ ir 1.6.16 „Slydimo, užkliuvimo 
ir griuvimo pavojus“ bendrojoje pozicijoje buvo šiek tiek pakeisti, kad jie būtų 
paprastesni ir veiksmingiau taikomi. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.7 poskyris „Priežiūra“ buvo paredaguotas, ir 
bendrojoje pozicijoje jo numeris pakeistas į 1.6. 
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Siekiant supaprastinimo ir aiškumo, iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.8 
poskyris „Informacija, įspėjimai ir įspėjamosios sistemos“ ir 1.9 poskyris „Mašinų 
ženklinimas“ buvo iš dalies pakeisti ir bendrojoje pozicijoje sujungti į vieną naują 
1.7 poskyrį „Informacija“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 1.10 poskyris „Instrukcijos“ buvo iš esmės 
patobulintas ir paaiškintas atsižvelgiant į direktyvos taikymo praktinę patirtį ir 
bendrojoje pozicijoje įtrauktas į 1.7 poskyrį kaip 1.7.4 punktas „Instrukcijos“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 2.1 poskyris „Maisto, kosmetikos ir farmacijos 
gamybos mašinos“ bendrojoje pozicijoje buvo šiek tiek pakeistas remiantis 
direktyvos taikymo praktine patirtimi. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 2.2 poskyris „Nešiojamosios rankinės ir (arba) 
rankinio valdymo mašinos“ bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 2.3 poskyris „Nešiojamieji tvirtinimo šoviniais 
įtaisai“ buvo iš dalies pakeistas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas 2.2.2 punktu 
„Nešiojamosios tvirtinimo ir kitos smūginės mašinos“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 2.4 poskyris „Medienos ir panašių medžiagų 
apdirbimo mašinos“ buvo paredaguotas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas 2.3 
poskyriu „Medienos ir panašias fizines savybes turinčių medžiagų apdirbimo 
mašinos“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.1 poskyris „Bendroji dalis“ bendrojoje 
pozicijoje buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.1.2 punktas „Apšvietimas“ buvo išbrauktas 
nusprendus, kad šiam pavojui apibūdinti pakanka bendrosios pozicijos 1.1.4 punkte 
„Apšvietimas“ apibrėžto bendrojo reikalavimo. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.2 poskyris „Darbo vietos“ bendrojoje 
pozicijoje buvo šiek tiek pakeistas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.3 poskyris „Valdymo sistemos“ bendrojoje 
pozicijoje buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.4 poskyris „Apsauga nuo mechaninių pavojų“ 
bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas atsižvelgiant į direktyvos taikymo 
patirtį, siekiant tą direktyvą supaprastinti bei pagerinti sąlygas inovacijoms. 

Siekiant aiškumo, iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.5 poskyris „Apsauga nuo 
kitų pavojų“ bendrojoje pozicijoje buvo paredaguotas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 3.6 poskyris „Nurodymai“ bendrojoje pozicijoje 
buvo iš dalies pakeistas. 
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Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 4.1 poskyryje „Bendroji dalis“ bendrojoje 
pozicijoje buvo padaryta daug redakcinių pataisų. Be to, iš dalies pakeisto pasiūlymo 
I priedo 4.1.1 punktas „Sąvokos“ bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas 
siekiant jį geriau suderinti su standartizacijoje vartojamais nustatytais terminais. Iš 
dalies pakeisto pasiūlymo sąvokos „pakabinamasis įtaisas“, „atskiras kėlimo 
reikmuo“ ir „vardinė apkrova“ buvo laikomos nebereikalingomis ir buvo išbrauktos, 
o sąvoka „gabenimo talpa“ iš iš dalies pakeisto pasiūlymo 6.1.1 punkto „Sąvoka“ 
buvo perkelta į bendrosios pozicijos 4.1.1 punktą „Sąvokos“.  

I priedo 4.1.2.1 papunktis „Pavojai dėl stabilumo stokos“ buvo įtrauktas į bendrąją 
poziciją nusprendus, kad jis Direktyvoje 98/37/EB buvo naudingas.  

Be to, į bendrąją poziciją buvo įtrauktas papunktis 4.1.2.8 „Stacionariose aikštelėse 
sustojančios mašinos“, kuriame pateikiami naudingi bendrieji reikalavimai tokioms 
kėlimo mašinoms. 

I priedo 4.1.3 punktas „Tikslo atitikimas“ buvo įtrauktas į bendrąją poziciją 
nusprendus, kad jis Direktyvoje 98/37/EB buvo naudingas.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 4.2.4 punktas „Rizika pažeidžiamiems 
asmenims“ buvo išbrauktas nusprendus, kad šis pavojus jau yra aptartas bendrosios 
pozicijos naujame 4.1.2.8 papunktyje „Stacionariose aikštelėse sustojančios 
mašinos“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 4.3 poskyris „Ženklinimas“ bendrojoje 
pozicijoje buvo paredaguotas siekiant suderinti terminiją su pastaruoju metu 
naudojamais standartais. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 4.4 poskyris „Instrukcijos“ bendrojoje 
pozicijoje buvo paredaguotas siekiant suderinti terminiją su pastaruoju metu 
naudojamais standartais. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 5 skyrius „Požeminiams darbams skirtoms 
mašinoms taikomi papildomi esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai“ 
bendrojoje pozicijoje buvo paredaguotas, o iš dalies pakeisto pasiūlymo 5.3 poskyris 
„Apšvietimas“ buvo išbrauktas nusprendus, kad šiam pavojui apibūdinti pakanka 
bendrosios pozicijos 1.1.4 punkte „Apšvietimas yra apsvarstytas“ apibrėžto bendrojo 
reikalavimo.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 6.1 poskyris „Bendroji dalis“, įvedantis iš dalies 
pakeisto pasiūlymo 8 skyriaus bendruosius reikalavimus, bendrojoje pozicijoje buvo 
iš dalies pakeistas, o iš dalies pakeisto pasiūlymo 6.1.1 punktas „Sąvokos“ buvo 
perkeltas į bendrosios pozicijos 4.1.1 punktą „Sąvokos“.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 6.2 poskyris „Rankinio valdymo įtaisai“ 
bendrojoje pozicijoje buvo šiek tiek pakeistas. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 6.3 poskyris „Pavojus gabenimo talpoje 
esantiems žmonėms“ bendrojoje pozicijoje buvo iš dalies pakeistas, o 6.3.3 punktas 
„Ant gabenimo talpos galinčių nukristi daiktų keliamas pavojus“ bendrojoje 
pozicijoje buvo perkeltas iš iš dalies pakeisto pasiūlymo 8.1 poskyrio „Kabina“.  
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Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 6.4 poskyris „Stacionarias aikšteles 
aptarnaujančios mašinos“, įvedantis iš dalies pakeisto pasiūlymo 7 ir 8 skyrių 
reikalavimus bendresne forma, buvo įtrauktas į bendrąją poziciją. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 6.5 poskyris „Žymėjimas“ bendrojoje pozicijoje 
buvo šiek tiek pakeistas, tiksliai apibrėžiant esminę informaciją. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo I priedo 7 ir 8 skyrių esminiai sveikatos apsaugos ir 
saugos reikalavimai buvo iš dalies pakeisti ir bendrosios pozicijos 4 ir 5 skyriuose 
pateikti bendresnio pobūdžio reikalavimai. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo II priedo skyrius „Deklaracijų turiniai“ buvo šiek tiek 
pakeistas, o 2 skyriaus “Saugojimas“ reikalavimai buvo perkelti iš iš dalies pakeisto 
pasiūlymo VII, X ir XI priedų. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo III priedas „Žymėjimas „CE“ ženklu“ bendrojoje 
pozicijoje buvo šiek tiek pakeistas, o paskutinėje pastraipoje pateiktas reikalavimas 
dėl notifikuotosios įstaigos identifikacinio numerio buvo atkeltas iš iš dalies pakeisto 
pasiūlymo XI priedo.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo IV priedas „Mašinų kategorijos, kurioms turi būti 
taikoma viena iš 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų procedūrų“ bendrojoje 
pozicijoje buvo paredaguotas ir dar trys Direktyvoje 98/37/EB pateiktos kategorijos 
– „21. Loginiai elementai saugos funkcijoms užtikrinti“, „22. Apsaugos prieš 
apsivertimą konstrukcija (ROPS)“, „23. Apsaugos nuo krintančių objektų 
konstrukcija (FOPS)“ – buvo pripažintos naudingomis ir įtrauktos į sąrašą. 

V priedo „2 straipsnio c punkte minėtas nurodomasis saugos įrangos sąrašas“ 
bendrojoje pozicijoje buvo atkeltas iš iš dalies pakeisto pasiūlymo 2 straipsnio ir 
paredaguotas. Be to, bendrojoje pozicijoje į nurodomąjį sąrašą buvo įtrauktos 
kategorijos „2. Apsaugos prietaisai žmonių buvimui aptikti“, „8. Stebėjimo prietaisai 
krovimui ir judėjimui kėlimo mašinose valdyti“, „11. Iškrovos sistemos potencialiai 
pavojingų elektrostatinių krūvių kaupimuisi išvengti“, „12. I priedo 1.5.7, 3.4.7 ir 
4.1.2.6 punktuose nurodyti energijos ribotuvai ir mažinimo įtaisai“, „13. Sistemos ir 
įtaisai triukšmo ir vibracijos skleidimui mažinti“, „14. Apsaugos prieš apsivertimą 
konstrukcija (ROPS)“, „15. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS)“, 
„16. Dvirankio valdymo prietaisai“ ir „17. Mašinų, skirtų žmonėms kelti ir (arba) 
nuleisti tarp skirtingų aikštelių, sudedamosios dalys, įtrauktos į šį sąrašą...“. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo VI priedo skyrius „Mašinos techninė byla“ buvo iš 
dalies pakeistas atsižvelgiant į direktyvos taikymo praktinę patirtį, ir bendrojoje 
pozicijoje pakeistas VII priedu. B dalis, kurioje pateikiami su „Atitinkama iš dalies 
sukomplektuotų mašinų technine dokumentacija“ susiję reikalavimai, buvo įtraukta į 
bendrąją poziciją.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo VII priedas „Atitikties įvertinimas atliekant mašinų 
gamybos patikrą įmonėje“ buvo paredaguotas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas VIII 
priedu. Be to, tam tikri su EB atitikties deklaracija, „CE“ ženklinimu ir technine byla 
susiję įsipareigojimai buvo išbraukti, nes jie jau buvo apsvarstyti bendrosios 
pozicijos 5 straipsnyje ir naujame VII priede.  
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VIII priedas „Mašinos, nekeliančios jokio būdingo pavojaus, atitikties įvertinimas“ 
bendrojoje pozicijoje buvo išbrauktas, nes šį priedą nurodanti ir 12 straipsnyje buvusi 
pateikta atitikties įvertinimo procedūra buvo išbraukta. 

IX priedas „IV priede nurodytų mašinų atitikimas pagal darniuosius standartus“ 
bendrojoje pozicijoje buvo išbrauktas, nes šį priedą nurodanti ir 12 straipsnyje buvusi 
pateikta atitikties įvertinimo procedūra buvo išbraukta. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo X priedas „IV priede nurodytų mašinų EB tipo tyrimas“ 
buvo iš dalies pakeistas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas IX priedu „EB tipo 
tyrimas“. Tam tikri su EB atitikties deklaracija, „CE“ ženklinimu ir technine byla 
susiję įsipareigojimai buvo išbraukti, nes jie jau buvo apsvarstyti 5 straipsnyje. Be to, 
buvo įtraukti su EB tipo tyrimo sertifikato galiojimu ir atitinkama gamintojo bei 
notifikuotosios įstaigos atsakomybe susiję reikalavimai.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo XI priedas „Visiškas kokybės užtikrinimas IV priede 
nurodytoms mašinoms“ buvo iš dalies pakeistas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas X 
priedu „EB tipo tyrimas“. Tam tikri su EB atitikties deklaracija, „CE“ ženklinimu ir 
technine byla susiję įsipareigojimai buvo išbraukti, nes jie jau buvo apsvarstyti 5 
straipsnyje ir naujame III priede.  

Iš dalies pakeisto pasiūlymo XII priedas „Minimalūs kriterijai, į kuriuos valstybės 
narės privalo atsižvelgti notifikuodamos įstaigas“ buvo nežymiai pakeistas, ir 
bendrojoje pozicijoje pakeistas XI priedu. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo XIII priedas „Koreliacijos lentelė“, kuriame nurodomas 
Direktyvos 98/37/EB ir persvarstytos direktyvos dalių, kuriose nagrinėjami tie patys 
klausimai, ryšys buvo atnaujintas, ir bendrojoje pozicijoje pakeistas XII priedu.  

4. IŠVADA 

Komisija mano, kad 2005 m. liepos 18 d. vienbalsiai priimtoje bendrojoje pozicijoje 
išsamiau paaiškinami tam tikri klausimai ir sąvokos bei geriau formuluojami tam 
tikri reikalavimai nekeičiant šio pasiūlymo tikslų ir požiūrio. Todėl Komisija gali 
paremti bendrąją poziciją. 

5. PAREIŠKIMAI 

Komisija padarė šiuos pareiškimus: 

Dėl 1 straipsnio 2 dalies e punkto pirmos įtraukos, susijusios su direktyvos 
netaikymu žemės ir miškų ūkio traktoriams:  

„Taryba ir Komisija pareiškia, kad siekiant vienoje derinimo direktyvoje numatyti 
visus sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su žemės ir miškų ūkio traktoriais, 
Direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos 
velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo 
patvirtinimo turi būti iš dalies pakeista, kad joje būtų atsižvelgta į visus mašinų 
direktyvoje nurodytus susijusius rizikos veiksnius.  
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Keičiant Direktyvą 2003/37/EB, reikėtų numatyti ir direktyvos dėl mašinų pakeitimą, 
1 straipsnio 2 dalies e punkto pirmojoje įtraukoje išbraukiant žodžius „dėl pavojų“. 

Dėl 7 straipsnio, susijusio su atitikties prielaida ir darniaisiais standartais: 

„Komisija pareiškia dėsianti visas pastangas, kad, suteikiant 2 straipsnio l punkte 
nurodytus standartizacijos įgaliojimus, informacija apie kiekvieną standartą, kurio 
nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, būtų prieinama 
galimiems atitinkamų standartų naudotojams, nurodant jo nuostatų ir esminių 
sveikatos bei saugos reikalavimų sąryšį. Atliekant „naujojo požiūrio“ peržiūrą bus 
toliau paaiškinta kaip horizontaliu lygiu įgyvendinti tokį suderintą informavimo 
reikalavimą dėl visų „naujojo požiūrio“ direktyvų.“ 

Dėl su „CE“ ženklinimu susijusio 16 straipsnio 3 dalies: 

„Laikydamasi Bendrijos teisės aktų, atlikdama „naujojo požiūrio“ peržiūrą, 
Komisija patikslins žymėjimo kitais nacionaliniais, Europos ar privačiais ženklais, 
susijusiais su „CE“ ženklu, sąlygas.“ 
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