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Darbināmās mašīnas pusē dzenošā vārpsta jānosedz ar aizsargietvaru, kas piestiprināts pie 

mašīnas. 

 

Kardāna transmisiju drīkst aprīkot ar griezes momenta ierobežotājiem vai brīvrumbām 

tikai darbināmās mašīnas pusē. Noņemama mehāniskās transmisijas ierīce attiecīgi 

jāmarķē. 

 

Visām darbināmajām mašīnām, kuru darbināšanai vajadzīga noņemama mehāniskās 

transmisijas ierīce, kas savieno darbināmo mašīnu ar pašgājēju mašīnu (vai traktoru), jābūt 

aprīkotām ar sistēmu noņemamas mehāniskās transmisijas ierīces pievienošanai tā, lai, 

mašīnu atkabinot, noņemamu mehāniskās transmisijas ierīci un tās aizsargu nebojā saskare 

ar zemi vai mašīnas daļu. 

 

Aizsarga ārējās daļas jāprojektē, jākonstruē un jāizvieto tā, lai tās nevar griezties kopā ar 

noņemamu mehāniskās transmisijas ierīci. Vienkāršo kardāna savienojumu gadījumā 

aizsargam jānosedz transmisija līdz iekšējo skavu galiem, savukārt platleņķa kardāna 

savienojumu gadījumā – vismaz līdz ārējā savienojuma vai ārējo savienojumu centram. 

 

Ja piekļuves iespējas darba vietām ir paredzētas tuvu noņemamai mehāniskās transmisijas 

ierīcei, tām jābūt projektētām un konstruētām tā, lai vārpstas aizsargus nevarētu izmantot 

kā pakāpienus, ja vien tie šādā nolūkā nav projektēti un konstruēti. 
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3.5. Aizsardzība pret citiem apdraudējumiem 

 

3.5.1. Akumulatori 

 

Akumulatora korpuss jāprojektē un jākonstruē tā, lai apgāšanās gadījumā, cik iespējams, 

novērstu elektrolīta izlīšanu uz operatora un/vai izgarojumu uzkrāšanos vietās, kur atrodas 

operatori. 

 

Mašīna jāprojektē un jākonstruē tā, lai akumulatoru var atvienot ar šim nolūkam paredzētu 

viegli pieejamu ierīci. 

 

3.5.2. Ugunsdrošība 

 

Atkarībā no ražotāja prognozētā ugunsgrēka apdraudējuma mašīnā, ja tās izmēri atļauj, 

jābūt: 

 

– viegli pieejamiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, vai 

 

– iebūvētām ugunsdzēsības sistēmām. 

 

3.5.3. Bīstamu vielu noplūde 

 

Šā pielikuma 1.5.13. iedaļas otro un trešo daļu nepiemēro, ja mašīnas galvenā funkcija ir 

produktu apsmidzināšana. Tomēr operatoram jābūt aizsargātam pret risku būt pakļautam 

šādu bīstamu noplūžu ietekmei. 
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3.6. Informācija un norādes 

 

3.6.1. Zīmes, signāli un brīdinājumi 

 

Visām mašīnām jābūt aprīkotām ar zīmēm un/vai instrukciju plāksnēm attiecībā uz to 

lietojumu, regulēšanu un apkopi, lai visos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, nodrošinātu 

cilvēku veselības aizsardzību un drošību. Tās jāizvēlas, jāprojektē un jākonstruē tā, lai ir 

skaidri redzamas un neizdzēšamas. 

 

Neskarot ceļu satiksmes noteikumus, mašīnām, uz kurām sēž vadītājs, jābūt aprīkotām ar 

šādām ierīcēm: 

 

– ar akustisko brīdināšanas ierīci cilvēku brīdināšanai, 

 

– ar paredzētajiem lietošanas apstākļiem piemērotu gaismas signālu sistēmu; pēdējā 

prasība neattiecas uz mašīnām, kas paredzētas tikai pazemes darbiem un kam nav 

elektriskās enerģijas, 

 

– nepieciešamības gadījumā jābūt atbilstošam savienojumam starp piekabi un mašīnu 

signālu darbināšanas nolūkā. 

 

Ar tālvadību vadāmas mašīnas, kas normālos lietošanas apstākļos cilvēkiem rada 

sadursmes vai trieciena riskus, jāaprīko ar piemērotiem līdzekļiem brīdināšanai par tās 

kustību vai līdzekļiem cilvēku aizsargāšanai pret tādu risku. Tas pats attiecas uz mašīnām, 

kuru lietošana saistīta ar pastāvīgu uz priekšu un atpakaļ vērstas kustības atkārtošanos uz 

vienas ass, ja vadītājs mašīnas aizmuguri tieši neredz. 
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Mašīnas jākonstruē tā, lai brīdinājuma un signalizācijas ierīces nevar nejauši izslēgt. Ja tas 

ir būtiski drošībai, šīs ierīces jāaprīko ar līdzekļiem to darbības pārbaudei un operatora 

informēšanai par to defektiem. 

 

Ja mašīnas vai tās darbīgo daļu kustība ir īpaši bīstama, uz mašīnas jābūt zīmēm ar 

brīdinājumu netuvoties mašīnai tās darbības laikā; zīmēm jābūt salasāmām pietiekamā 

attālumā, lai garantētu apkārtējo cilvēku drošību. 

 

3.6.2. Marķējums 

 

Šāda informācija salasāmi un nenodzēšami jānorāda uz visām mašīnām: 

 

– kilovatos (kW) izteikta nominālā jauda, 

 

– kilogramos (kg) izteikta visbiežāk lietotās konfigurācijas masa, 

 

un, ja vajadzīgs: 

 

– pie sakabes kāša norādīts ņūtonos (N) izteikts ražotāja paredzētais maksimālais 

vilcējspēks, 

 

– pie sakabes kāša norādīta ņūtonos (N) izteikta ražotāja paredzētā maksimālā vertikālā 

slodze. 
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3.6.3. Instrukcijas  

 

3.6.3.1. Vibrācijas 

 

Instrukcijās jāsniedz šāda informācija attiecībā uz mašīnas vibrāciju, kas iedarbojas uz 

rokām  vai uz visu ķermeni: 

 

– vibrāciju kopējā vērtība, kas iedarbojas uz rokām, ja tā pārsniedz 2,5 m/s2. Ja tā 

nepārsniedz 2,5 m/s2, tas jānorāda; 

 

- vibrācijas svērtā paātrinājuma augstākā vidējā ģeometriskā vērtība, kas iedarbojas uz 

ķermeni, ja tā pārsniedz 0,5 m/s2 . Ja tā nepārsniedz 0,5 m/s2, tas jānorāda; 

 

- mērījuma nenoteiktība. 

 

Šīm vērtībām jābūt vai nu reāli izmērītajām vērtībām attiecībā uz konkrēto mašīnu, vai arī 

noteiktajām vērtībām, pamatojoties uz mērījumiem, kādi veikti ar tehniski salīdzināmām 

mašīnām, kas pārstāv ražojamās mašīnas veidu. 

 

Ja nelieto saskaņotos standartus, vibrācija jāmēra ar attiecīgajai mašīnai vispiemērotāko 

mērīšanas kodeksu. 

 

Jānorāda mašīnas lietošanas nosacījumi mērīšanas laikā un mērīšanas kodeksi. 
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3.6.3.2.  Universāls lietojums 

 

Instrukcijās attiecībā uz mašīnām, kas paredzētas vairāku funkciju veikšanai atkarībā no 

izmantotajām ierīcēm, un instrukcijās attiecībā uz maināmām ierīcēm jābūt tāda 

informācijai, kāda nepieciešama drošas montāžas un pamata mašīnas un pievienojamo 

maināmo ierīču lietojuma nolūkā. 

 

 

4.  PAPILDU BŪTISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VESELĪBAS AIZSARDZĪBU UN 

DROŠĪBU, KAS JĀIEVĒRO, LAI NOVĒRSTU APDRAUDĒJUMUS, KURI SAISTĪTI 

AR CELŠANAS OPERĀCIJĀM 

 

Mašīnām, kas rada ar celšanas operācijām saistītus apdraudējumus, jāatbilst visām 

attiecīgajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, kādas 

aprakstītas šajā nodaļā (skatīt Vispārīgos principus, 4. punktu). 

 

4.1.  Vispārīgi noteikumi 

 

4.1.1.  Definīcijas 

 

a) "celšanas operācija": tādu kravas vienību pārvietošana, ko veido preces un/vai 

personas, saistībā ar ko konkrētajā brīdī ir nepieciešama līmeņa maiņa; 

 

b) "vadāmā krava": krava, ko pārvieto pa nekustīgām vai lokanām vadsliedēm, kuru 

stāvokli nosaka stiprinājuma punkti; 
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c) "darba koeficients": aritmētiskā attiecība starp kravu, kuras noturēšanu ar attiecīgo 

iekārtu, piederumu vai mašīnu ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis garantē, un 

maksimālo darba slodzi, kura norādīta uz iekārtas; 

 

d) "testa koeficients" ir aritmētiskā attiecība starp slodzi, kurai iekārtu, piederumu vai 

mašīnu pakļauj statiskajos vai dinamiskajos testos, un maksimālo darba slodzi, kura 

norādīta uz pacēlājmašīnas vai celšanas palīgierīces; 

 

e) "statiskais tests" ir tests, kura laikā pacēlājmašīnai vai celšanas palīgierīcei vispirms 

veic apskati un pakļauj spēkam, kas atbilst maksimālās darba slodzes un attiecīgā 

statiskās testa koeficienta reizinājumam, un tad veic atkārtotu apskati, lai konstatētu, 

vai slodze nav radījusi bojājumus; 

 

f) "dinamiskais tests" ir tests, kura laikā pacēlājmašīnu visās iespējamās konfigurācijās 

darbina ar maksimālu darba slodzi, reizinot ar atbilstošā dinamikas testa koeficientu, 

ņemot vērā pacēlājmašīnas dinamiku, lai pārbaudītu, vai tā darbojas pareizi; 

 

g) "kabīne" ir mašīnas daļa, uz kuras vai kurā personas un/vai preces atbalsta, lai 

paceltu. 
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4.1.2.  Aizsardzība pret mehāniskiem apdraudējumiem 

 

4.1.2.1. Nepietiekamas stabilitātes radīts risks 

 

Mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai 1.3.1. iedaļā noteiktā stabilitāte saglabātos 

ekspluatācijas laikā un ārpus tā, tostarp visos transportēšanas, montāžas un demontāžas 

posmos, paredzamo sastāvdaļu avāriju laikā un arī saskaņā ar lietošanas instrukciju veikto 

testu laikā. Šajā nolūkā ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāizmanto piemērotas 

verificēšanas metodes. 

 

4.1.2.2. Mašīnas, kas pārvietojas pa vadsliedēm un sliežu ceļiem. 

 

Mašīnām jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas novērš to noskriešanu no vadsliedēm vai sliežu 

ceļiem. 

 

Ja šīs ierīces tomēr nenovērš mašīnas noskriešanas no sliedēm risku vai sliedes vai ritošās 

daļas bojājuma risku, ir jābūt ierīcēm, kas novērš iekārtas, aprīkojuma vai kravas krišanu 

vai mašīnas apgāšanos. 
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4.1.2.3. Mehāniskā izturība 

 

Mašīnām, celšanas palīgierīcēm un noņemamām daļām jāiztur slodze, kam tās ir pakļautas 

lietošanas laikā vai ārpus tā paredzētajos uzstādīšanas un ekspluatācijas apstākļos visās 

attiecīgajās konfigurācijās, vajadzības gadījumā ievērojot vides faktoru un cilvēku pielikto 

spēku iedarbību. Šī prasība jāievēro arī transportējot, montējot un demontējot. 

 

Mašīnas un celšanas palīgierīces jāprojektē un jākonstruē tā, lai, ievērojot paredzēto 

lietošanu, novērstu defektus, kas rodas noguruma vai nolietošanās dēļ. 

 

Materiāli jāizvēlas atkarībā no paredzētās darba vides, īpaši ņemot vērā korozijas, 

nodiluma, triecienu, ekstremālas temperatūras, noguruma, trausluma un novecošanās 

faktorus. 

 

Mašīnas un celšanas palīgierīces jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās izturētu pārslodzi 

statiskajos testos bez paliekošas deformācijas vai acīmredzamiem defektiem. Izturīguma 

aprēķinos jāņem vērā izraudzītās statiskā testa koeficienta vērtības, lai garantētu atbilstīgu 

drošības līmeni; šim koeficientam parasti ir šādas vērtības: 

 

a) manuāli darbināmām mašīnām un celšanas palīgierīcēm: 1,5; 
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b) citām mašīnām: 1,25. 

 

Mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās bez darbības traucējumiem izturētu dinamiskos 

testus, kurus veic, piemērojot maksimālās darba slodzes un dinamiskā testa koeficienta 

reizinājumu. Dinamiskā testa koeficientu izraugās tā, lai garantētu atbilstīgu drošības 

līmeni – koeficients parasti ir vienāds ar 1,1. Testus parasti veic pie noteiktajiem 

nominālajiem ātrumiem. Ja mašīnas vadības ķēde ļauj vienlaicīgi izdarīt vairākas kustības, 

testi jāizdara vismazāk labvēlīgos apstākļos, t. i., parasti – apvienojot attiecīgās kustības. 

 

4.1.2.4. Dzensiksnas, spoles, riteņi, ķēdes un troses 

 

Dzensiksnu, spoļu un riteņu diametram jāatbilst trošu vai ķēžu izmēriem, ar kurām tos 

savieno. 

 

Spoles un riteņi jāprojektē, jākonstruē un jāuzstāda tā, lai to troses vai ķēdes var griezties 

ap tiem nenokrītot. 

 

Trosēm, ko tieši lieto kravas celšanai vai balstīšanai, nedrīkst būt savienojumi, izņemot to 

galos. Savienojumi toties var būt iekārtās, kas pēc projekta paredzētas regulārai 

pārveidošanai atkarībā no lietošanas vajadzībām. 
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Vienlaidu trosēm un to galiem izvēlas darba koeficientu, kas garantē atbilstīgu drošības 

līmeni; parasti šis koeficients ir 5. 

 

Celšanas ķēdēm izvēlas darba koeficientu, kas garantē atbilstīgu drošības līmeni; parasti šis 

koeficients ir 4. 

 

Lai pārbaudītu, vai ir sasniegts pietiekams darba koeficients, ražotājam vai viņa 

pilnvarotajam pārstāvim katra tipa ķēdēm un trosēm, ko tieši lieto kravas celšanā, un trošu 

galiem jāveic attiecīgi testi vai jānodrošina, ka šādi testi ir veikti. 

 

4.1.2.5. Celšanas palīgierīces un to sastāvdaļas  

 

Celšanas palīgierīču un to sastāvdaļu izmēri jānosaka, ievērojot iespējamo nogurumu un 

novecošanās procesus atsevišķos ekspluatācijas ciklos saskaņā ar paredzamo darba mūžu, 

kāds norādīts ekspluatācijas nosacījumos konkrētam lietojumam. 

 

Turklāt: 

 

a) metāla trošu/trošu galu savienojumu darba koeficients jāizvēlas tā, lai garantētu 

atbilstīgu drošības līmeni; šis koeficients parasti ir 5. Trosēm nedrīkst būt nekādu 

savienojumu vai cilpu, izņemot to galos; 
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b) ja lieto ķēdes ar metinātiem posmiem, tiem jābūt īsā tipa posmiem. Jebkura tipa 

ķēdēm jāizvēlas darba koeficients, kas garantē atbilstīgu drošības līmeni; šis 

koeficients parasti ir 4; 

 

c) no tekstilmateriāla gatavotu virvju vai cilpu darba koeficients ir atkarīgs no 

materiāla, ražošanas metodes, izmēriem un lietojuma. Šis koeficients jāizvēlas tā, lai 

garantētu atbilstīgu drošības līmeni; parasti tas ir 7, ja materiālu kvalitāte ir ļoti laba 

un ražošanas metode atbilst paredzētajam lietojumam. Ja iepriekš minētais nav 

nodrošināts, parasti nosaka augstāku koeficientu, lai garantētu līdzvērtīgu drošības 

līmeni. No tekstilmateriāla ražotām virvēm un cilpām, kas nav bezgalīgas cilpas, 

nedrīkst būt mezgli vai savienojumi, izņemot cilpu galos; 

 

d) visām metāla daļām, no kā ražo vai ko lieto kopā ar cilpu, jāizvēlas darba koeficients, 

kas garantē atbilstīgu drošības līmeni; šis koeficients parasti ir 4; 

 

e) daudzkāju cilpas maksimālo darba jaudu nosaka, pamatojoties uz neizturīgākās kājas 

drošības koeficientu, kāju skaitu un samazinājuma koeficientu, kas atkarīgs no cilpas 

konfigurācijas; 

 

f) lai pārbaudītu, vai ir sasniegts pietiekams darba koeficients, ražotājam vai viņa 

pilnvarotajam pārstāvim katra tipa detaļām, kas minētas a), b), c) un d) punktā, jāveic 

attiecīgi testi vai jānodrošina, ka šādi testi ir veikti. 
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4.1.2.6. Kustību vadība 

 

Kustību vadības ierīcēm jādarbojas tā, lai garantētu tās mašīnas drošumu, kurā šādas 

ierīces ir uzstādītas. 

 

a) mašīna jāprojektē un jākonstruē vai jāaprīko ar ierīcēm tā, lai tās detaļu kustību 

amplitūda nepārsniedz noteiktas robežas. Ja vajadzīgs, jānodrošina iepriekšējs 

brīdinājums par tādu ierīču darbību; 

 

b) ja vienā vietā vienlaikus var manevrēt vairākas stacionāras vai pa sliedēm braucošas 

mašīnas, kas rada sadursmes risku, tās jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās var aprīkot 

ar šā riska novēršanas sistēmām; 

 

c) mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai krava nevar bīstami slīdēt vai brīvi un 

negaidīti krist pat daļēja vai pilnīga enerģijas piegādes traucējuma gadījumā vai 

operatoram pārtraucot mašīnas darbināšanu; 

 

d) nedrīkst pieļaut, ka normālos ekspluatācijas apstākļos kravu var nolaist vienīgi ar 

berzes bremzi, izņemot gadījumus, kad tādu iespēju prasa mašīnas funkcija; 

 

e) stiprinājuma ierīces jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu nejaušu kravas krišanu. 
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4.1.2.7. Kravas kustības darbības laikā 

 

Mašīnas vadītāja vietai jānodrošina iespējami pilnīgāka kustīgo daļu kustības trajektoriju 

pārredzamība, lai novērstu iespējamas sadursmes ar cilvēkiem, iekārtām vai citām 

mašīnām, kas var manevrēt vienlaikus un radīt apdraudējumus. 

 

Mašīnas ar vadāmu kravu jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu cilvēku traumas no 

kravas, kabīnes vai pretsvaru kustības. 

 

4.1.2.8.  Mašīnas, kas apkalpo stacionārus izkraušanas/izkāpšanas laukumus 

 

4.1.2.8.1. Kabīnes kustības 

 

Tādas mašīnas kabīnei, kas apkalpo stacionārus izkraušanas/izkāpšanas laukumus, jābūt 

stingri novadāmām uz izkraušanas/izkāpšanas laukumiem un to teritorijā. Arī šķēru 

sistēmas uzskatāmas par stingru virzīšanas sistēmu. 

 

4.1.2.8.2. Piekļuve kabīnei 

 

Ja cilvēkiem ir piekļuve kabīnei, mašīnai jābūt projektētai un konstruētai tā, lai 

nodrošinātu kabīnes stacionāru stāvokli piekļuves brīdī, jo īpaši iekraušanas un 

izkraušanas brīdī. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  is 74 
I PIELIKUMS DG C I   LV 

 

Mašīnām jābūt projektētām un konstruētām tā, lai nodrošinātu to, ka kabīnes un 

apkalpojumā esošā izkraušanas/izkāpšanas laukuma līmeņu starpība nerada aizķeršanās 

risku. 

 

4.1.2.8.3. Risks saskares dēļ ar kustīgu kabīni 

 

Gadījumos, kas tas ir nepieciešams, lai izpildītu 4.1.2.7. iedaļas otrajā daļā noteiktās 

prasības, parastas ekspluatācijas laikā pārvietošanās zonai jābūt nepieejamai. 

 

Ja apskates vai apkopes laikā personas, kas atrodas virs vai zem kabīnes, pakļautas 

riskam, ka tās var saspiest starp kabīni un jebkādām stacionārām daļām, jānodrošina 

pietiekami daudz brīvas telpas vai nu ar fizisku drošības saliņu starpniecību, vai arī ar 

mehāniskām ierīcēm, kas bloķē kabīnes kustību. 

 

4.1.2.8.4. No kabīnes krītošas kravas radīts risks  

 

Ja pastāv no kabīnes krītošas kravas risks, mašīna jāprojektē un jākonstruē tā, lai šādu 

risku novērstu. 

 

4.1.2.8.5. Izkraušanas/izkāpšanas laukumi 

 

Jānovērš risks, ko rada personu saskare ar kustīgu kabīni vai citām kustīgām daļām 

izkraušanas/izkāpšanas laukumos. 
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Ja pastāv risks, ka personas var iekrist kravas pārvietošanas zonā tad, kad 

izkraušanas/izkāpšanas laukumā kabīnes nav, jāierīko aizsargi, lai šādu risku novērstu. 

Šādi aizsargi nedrīkst būt atverami pārvietošanās zonas virzienā. Tie jāaprīko ar 

bloķējošu ierīci, ko vada no kabīnes un tādējādi novērš: 

 

− bīstamu kabīnes kustību, pirms aizsargi nav aizvērti un bloķēti, 

 

− bīstamu aizsarga atvēršanos, pirms kabīne nav apstājusies attiecīgajā 

izkraušanas/izkāpšanas laukumā. 

 

4.1.3. Piemērotība paredzētajam nolūkam 

 

Kad pacēlājmašīnu vai celšanas palīgierīces laiž tirgū vai pirmo reizi nodod ekspluatācijā, 

ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, veicot attiecīgus pasākumus, jānodrošina tas, 

ka lietojumam sagatavotā mašīna vai celšanas palīgierīces – neatkarīgi no tā, vai tās 

darbina manuāli vai ar mehānisko enerģiju – var droši pildīt tām paredzētās funkcijas. 

 

Ar visām pacēlājmašīnām, kas gatavas nodošanai ekspluatācijā, jāveic 4.1.2.3. iedaļā 

minētais statiskais un dinamiskais tests. 

 

Ja mašīnu nav iespējams samontēt ražotāja telpās vai viņa pilnvarotā pārstāvja telpās, 

attiecīgi pasākumi jāveic mašīnas lietošanas vietā. Pretējā gadījumā šādus pasākumus 

iespējams veikt vai nu ražotāja telpās, vai arī lietošanas vietā. 
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4.2.  Prasības attiecībā uz mašīnām, kurām nav manuālas piedziņas. 

 

4.2.1.  Kustību vadība 

 

Mašīnu vai tās iekārtu kustību vadībā jāizmanto vadības ierīces, kas atgriežas neitrālā 

stāvoklī, tiklīdz operators tās atlaiž. Tomēr daļēju vai pilnīgu kustību gadījumā, ja šīs 

kustības nerada mašīnas vai kravas sadursmes riskus, minētās ierīces drīkst aizstāt ar 

automātiskām apturēšanas vadības ierīcēm, kas nodrošina apturēšanu iepriekš izvēlētā 

līmenī, nelietojot vadības apturēšanas ierīci. 

 

4.2.2.  Iekraušanas vadība 

 

Mašīna, kuras maksimālā darba slodze nav mazāka par 1000 kilogramiem vai kuras 

apgāšanās moments nav mazāks par 40000 Nm, jāaprīko ar ierīcēm vadītāja brīdināšanai 

un bīstamu kravas kustību novēršanai: 

 

– kad mašīna ir pārslogota vai nu maksimālās darba slodzes pārsniegšanas, vai 

maksimālā apgāšanās momenta dēļ, jo ir pārsniegts pieļaujamais kravas apjoms, vai 

 

– ir pārsniegts apgāšanās moments. 

 

4.2.3.  Trošu vadības iekārtas 

 

Trošu transporta līdzekļi, traktori vai traktoru vilcēji jānotur ar pretsvariem vai ierīci, kas 

ļauj pastāvīgi kontrolēt spriegojumu. 
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4.3.  Informācija un marķējumi 

 

4.3.1.  Ķēdes, troses un pinumi 

 

Uz katras celšanas ķēdes, troses vai pinuma, kas nav kopuma daļa, jābūt marķējumam 

vai, ja tas nav iespējams, plāksnei vai nenoņemamam gredzenam, uz kura ir norādīts 

ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese, kā arī norāde uz 

attiecīgo sertifikātu. 

 

Iepriekš minētajā sertifikātā jāsniedz vismaz šāda informācija: 

 

a) ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja vārds vai nosaukums un 

adrese, 

 

b) ķēdes vai troses apraksts, kurā iekļautas šādas ziņas: 

 

– nominālais izmērs, 

 

– konstrukcija, 

 

– materiāls, no kā ķēde vai trose ražota, un 

 

– jebkura speciāla metalurģiska apstrāde, kādai materiāls pakļauts, 
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c) izmantotā testēšanas metode, 

 

d) maksimālā slodze, kādai ķēdi vai trosi varētu pakļaut lietošanas laikā. Drīkst 

norādīt dažādiem lietojumiem atbilstīgu vērtību skalu. 

 

4.3.2.  Celšanas palīgierīces 

 

Attiecībā uz visām celšanas palīgierīcēm jānorāda šādi dati: 

 

– ziņas par materiālu, ja tāda informācija ir vajadzīga droša lietojuma nolūkā, 

 

– ziņas par maksimālo darba slodzi. 

 

Gadījumā, ja celšanas palīgierīces fiziski nav iespējams marķēt, pirmajā daļā minētās 

ziņas jānorāda plāksnītē vai ar citu līdzvērtīgu paņēmienu un stingri jānostiprina pie 

palīgierīces. 

 

Informācijai jābūt salasāmai un jāatrodas vietā, kur tā nevarētu pazust nodiluma rezultātā 

vai mazināt palīgierīces izturību. 

 

4.3.3. Pacēlājmašīnas 

 

Maksimālajai darba slodzei jābūt skaidri pamanāmi marķētai uz mašīnas. Šim 

marķējumam jābūt salasāmam, nenodzēšamam un neaizšifrētā formā. 
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Ja maksimālā darba slodze ir atkarīga no mašīnas konfigurācijas, katrā vadītāja vietā 

jābūt plāksnei, uz kuras norādīta katras konfigurācijas pieļaujamā slodze, vēlams 

diagrammu vai tabulu veidā. 

 

Uz mašīnām, kas paredzētas tikai preču pacelšanai un ir aprīkotas ar kabīni, kurā 

iespējams iekļūt arī cilvēkiem, jābūt skaidram un nenodzēšamam brīdinājumam, kas 

aizliedz cilvēku pacelšanu. Šim brīdinājumam jābūt redzamam visās vietās, no kurām 

iespējama piekļuve kabīnei. 

 

4.4. Instrukcijas  

 

4.4.1. Celšanas palīgierīces 

 

Katrai celšanas palīgierīces vai katrai sērijveida nedalāmai celšanas palīgierīču partijai 

jāpievieno lietošanas instrukcija, kurā sniegti vismaz šādi dati: 

 

a) paredzētais lietojums, 

 

b) lietojuma ierobežojumi (jo īpaši attiecībā uz tādām celšanas palīgierīcēm kā 

magnētiskie vai vakuuma spilveni, kas pilnībā neatbilst 4.1.2.6. iedaļas e) 

apakšpunktā minētajiem noteikumiem). 

 

c) lietošanas, montāžas un apkopes instrukcijas, 

 

d) izmantotais statiskā testa koeficients.  
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4.4.2.  Pacēlājmašīnas 

 

Pacēlājmašīnām līdzi jādod instrukcijas, kurās ietverta informācija par: 

 

a) mašīnas tehniskajiem raksturlielumiem un jo īpaši par: 

 

– maksimālo darba slodzi, un nepieciešamības gadījumā jāpievieno 4.3.3. 

iedaļā 2. daļā raksturotās slodzes datu plāksnes vai slodzes datu tabulas 

kopija,  

 

– pretdarbības spēkiem pie kravas stiprinājumiem vai balstiem un sliedēm, ja 

tādas ir, 

 

– ja vajadzīgs, balasta definīciju un uzstādīšanu; 

 

b) formulāra saturu, ja formulāru nepiegādā kopā ar mašīnu; 

 

c) padomiem lietotājam, īpaši kravas tiešas redzamības nodrošināšanai; 

 

d) ja nepieciešams, testa ziņojumu, kurā norādīti ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja, 

vai viņu uzdevumā veiktie statiskie un dinamiskie testi; 

 

e) attiecībā uz mašīnām, kas nav samontētas ražotāja telpās tādā formā, kādā tās 

lietojamas, – nepieciešamās instrukcijas par 4.1.3 iedaļā minēto pasākumu 

veikšanu, pirms mašīna pirmo reizi tiek nodota ekspluatācijā. 
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5.  PAPILDU BŪTISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VESELĪBAS AIZSARDZĪBU UN 

DROŠĪBU MAŠĪNĀM, KAS PAREDZĒTAS PAZEMES DARBIEM  

 

Mašīnām, kas paredzētas pazemes darbiem, jāatbilst visām būtiskajām prasībām attiecībā uz 

veselības aizsardzību un drošību, kādas aprakstītas šajā nodaļā (skatīt Vispārīgos principus, 4. 

punktu). 

 

5.1.  Ar nepietiekamu stabilitāti saistīts risks 

 

Pašgājēji griestu balsti jāprojektē un jākonstruē tā, lai tie pārvietojoties notur noteiktu virzienu 

un neslīd, pirms nonāk zem slodzes, un, nonākot zem slodzes un atbrīvojoties no tās. Tie 

jāaprīko ar atsevišķo hidraulisko balstu augšējo plātņu stiprinājumiem. 

 

5.2.  Kustība 

 

Pašgājējiem griestu balstiem jāļauj cilvēkiem netraucēti pārvietoties. 

 

5.3.  Vadības ierīces 

 

Pa sliedēm braucošu mašīnu akseleratoram un bremzēm jābūt ar roku vadāmām. Tomēr 

avārijas bremzes drīkst būt ar kāju darbināmas. 

 

Pašgājēju griestu balstu vadības ierīces jāprojektē un jāizvieto tā, lai pārvietošanas operāciju 

laikā attiecīgs balsts nodrošinātu patvērumu operatoram. Vadības ierīces jāaizsargā pret 

nejaušu atlaišanu. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  is 82 
I PIELIKUMS DG C I   LV 

 

5.4.  Apturēšana 

 

Pa sliedēm braucošas pašgājējas mašīnas, kas paredzētas pazemes darbiem, jāaprīko ar 

avārijas bremzēm, kas iedarbojas uz mašīnas kustības vadības sistēmu tā, lai kustība tiktu 

apturēta tajā brīdī, kad vadītājs vairs nekontrolē kustību. 

 

5.5.  Ugunsdrošība 

 

Attiecībā uz mašīnām, kurām ir viegli uzliesmojošas daļas, obligāti jāievēro 3.5.2. iedaļas 

otrais ievilkums. 

 

Pazemes darbiem paredzētu mašīnu bremžu sistēma jāprojektē un jākonstruē tā, lai tā neradītu 

dzirksteles un neizraisītu ugunsgrēkus. 

 

Pazemes darbiem paredzētu mašīnu iekšdedzes dzinējiem jābūt dzinējiem, kuros lieto zema 

iztvaikošanas spiediena degvielu un kuros nav iespējama elektriskas dzirksteles rašanās. 

 

5.6.  Izplūdes gāzu emisijas 

 

Izplūdes gāzu emisijas no iekšdedzes dzinējiem nedrīkst izvadīt virzienā uz augšu. 
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6.  PAPILDU BŪTISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VESELĪBAS AIZSARDZĪBU UN 

DROŠĪBU MAŠĪNĀM, KAS RADA ĪPAŠUS APDRAUDĒJUMUS, PACEĻOT 

CILVĒKUS  

 

Mašīnām, kas rada īpašus apdraudējumus, paceļot cilvēkus, jāatbilst visām attiecīgajām 

būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, kādas minētas šajā 

nodaļā (skatīt Vispārējos principus, 4. punktu). 

 

6.1.  Vispārīgi noteikumi 

 

6.1.1.  Mehāniskā izturība 

 

Kabīne, ieskaitot jebkādas nolaižamas durvis, jāprojektē un jākonstruē tā, lai sniegtu telpu 

un izturību, kāda atbilst maksimālajam cilvēku skaitam, ko pieļaujams uzņemt kabīnē, kā arī 

maksimālajai darba slodzei. 

 

Darba koeficienti sastāvdaļām, kas noteiktas 4.1.2.4 un 4.1.2.5 iedaļā, nav pietiekami 

mašīnām, kuras paredzētas cilvēku celšanai vai pārvietošanai, un parasti jādivkāršo. 

Mašīnām, kas paredzētas cilvēku pacelšanai vai cilvēku un preču pacelšanai, jābūt 

aprīkotām ar kabīnes iekāršanas vai balsta sistēmu, kas projektēta un konstruēta, lai 

nodrošinātu atbilstīgu vispārējo drošības līmeni un novērstu kabīnes krišanas risku. 

 

Ja kabīnes iekāršanā izmanto troses vai ķēdes, parasti nepieciešamas vismaz divas 

neatkarīgas troses vai ķēdes, kurām katrai ir savs, neatkarīgs stiprinājums. 
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6.1.2.  Bez cilvēku spēka darbināmu ierīču iekraušanas vadība 

 

Neatkarīgi no maksimālās darba slodzes un apgāšanās momenta vērtības ir jāpiemēro 4.2.2 

iedaļā minētās prasības, ja vien ražotājs nepierāda, ka to pārslogošanas vai apgāšanās risks 

nepastāv. 

 

6.2.  Vadības ierīces 

 

Ja drošības prasības nenosaka citus risinājumus, kabīne parasti jāprojektē un jākonstruē tā, 

lai iekšpusē esošajiem cilvēkiem ir pieejami vadības līdzekļi augšup un lejup vērstajai 

kustībai un, ja vajadzīgs, arī citai kabīnes kustībai.  

 

Darbības laikā šīm vadības ierīcēm jābūt prioritārām attiecībā pret pārējām vadības ierīcēm, 

kas regulē to pašu kustību, izņemot ierīces apturēšanai ārkārtas gadījumos. 

 

Šo kustību vadības ierīcēm jābūt tādām, kas atgriežas neitrālā stāvoklī, tiklīdz operators tās 

atlaiž, izņemot gadījumu, kad kabīne ir pilnībā slēgta. 

 

6.3.  Risks cilvēkiem kabīnē vai uz tās 

 

6.3.1.  Risks kabīnes kustību dēļ 

 

Mašīnas, kas paredzētas cilvēku celšanai, jāprojektē, jākonstruē vai jāaprīko tā, lai pārāk 

liels kabīnes paātrinājums vai ātruma samazinājums nerada risku cilvēkiem. 
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6.3.2.  Risks saistībā ar cilvēku izkrišanu no kabīnes. 

 

Kabīne nedrīkst sasvērties tādā mērā, kas radītu tās iekšpusē esošo cilvēku izkrišanas risku, 

arī tad, kad mašīna un kabīne ir kustībā. 

 

Ja kabīne ir projektēta kā darba vieta, jāievēro noteikumi, kas nodrošina stabilitāti un novērš 

bīstamas kustības. 

 

Ja 1.1.15. iedaļā minētie pasākumi nav pietiekami, kabīne jāaprīko ar pietiekamu skaitu 

stiprinājumu punktu, kas atbilst atļautajam transportējamo cilvēku skaitam. Stiprinājuma 

punktiem jābūt pietiekami izturīgiem, lai uz tiem varētu izmantot individuālos aizsardzības 

līdzekļus pret krišanu no augstuma. 

 

Jebkurām nobīdāmām durvīm grīdās vai griestos, vai sānu durvīm jābūt projektētām un 

konstruētām tā, lai nepieļautu netīšu atvēršanos; tām jāveras virzienā, kas novērš jebkādu 

izkrišanas risku gadījumā, ja atvērtas neparedzēti. 

 

6.3.3.  Risks, ko rada uz kabīni krītoši objekti. 

 

Ja pastāv risks, ka uz kabīni var krist kādi objekti un apdraudēt cilvēkus, kabīne jāaprīko ar 

aizsargjumtu. 
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6.4.  Mašīnas, ar kurām apkalpo stacionārus izkraušanas/izkāpšanas laukumus 

 

6.4.1.  Risks cilvēkiem, kas atrodas kabīnē vai uz tās 

 

Kabīnei jābūt projektētai un konstruētai tā, lai novērstu risku, notiekot saskarei starp 

cilvēkiem un/vai objektiem kabīnes iekšienē vai uz tās un jebkādiem stacionāriem vai 

kustīgiem elementiem. Ja šīs prasības ievērošanas nolūkā nepieciešams, pašai kabīnei vajag 

būt pilnībā noslēgtai ar durvīm, kas aprīkotas ar bloķējošu ierīci, kas novērš bīstamas 

kabīnes kustības, ja šīs durvis nav aizvērtas. Durvīm jāpaliek aizvērtām, ja kabīne apstājas 

starp izkraušanas/izkāpšanas laukumiem, kur pastāv risks izkrišanai no kabīnes. 

 

Mašīnām jābūt projektētām, konstruētām un nepieciešamības gadījumā aprīkotām ar 

ierīcēm, kas attiecīgi nepieļauj nekontrolētu kabīnes kustību augšup un lejup. Šīm ierīcēm 

jāspēj apturēt kabīnes kustību pie maksimālās darba slodzes un tai pārvietojoties 

paredzamajā maksimālajā ātrumā. 

 

Apturēšanas darbība nedrīkst izraisīt tādu ātruma samazinājumu, kāds varētu kaitēt kabīnē 

esošajiem cilvēkiem, neatkarīgi no slodzes apstākļiem. 

 

6.4.2.  Vadība izkraušanas/izkāpšanas laukumos 

 

Izkraušanas/izkāpšanas laukumos esošās vadības ierīces, kas nav ierīces lietojumam ārkārtas 

situācijā, nedrīkst ierosināt kabīnes kustības tad, kad: 

 

– tiek darbinātas kabīnes vadības ierīces, 

 

– kabīne neatrodas pie izkraušanas/izkāpšanas laukuma. 
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6.4.3.  Piekļuve kabīnei 

 

Aizsargiem pie izkraušanas/izkāpšanas laukumiem un uz kabīnes jābūt projektētiem un 

konstruētiem tā, lai nodrošinātu drošu nokļūšanu kabīnē un izkļūšanu no tās, ņemot vērā 

paredzamo paceļamo preču sortimentu un cilvēkus. 

 

6.5.  Marķējumi 

 

Kabīnē jānorāda informācija, kas nepieciešama drošības nolūkā, tostarp: 

 

– atļautais cilvēku skaits kabīnē, 

 

– maksimālā darba slodze. 
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II PIELIKUMS 

 

DEKLARĀCIJAS 

 

1.  SATURS 

 

A.  MAŠĪNU EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

 

Šī deklarācija un tās tulkojumi jāsastāda saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kā 

instrukcijas (skatīt I pielikuma 1.7.4.1. iedaļas a) un b) apakšpunktu), un tai jābūt rakstītai 

mašīnrakstā vai rokrakstā ar drukātiem burtiem. 

 

Šī deklarācija attiecas uz mašīnām tikai un vienīgi tajā stāvoklī, kādā tās laistas tirgū, un 

neattiecas uz sastāvdaļām, ko pievieno, un/vai darbības, ko veic vēlāk gala lietotājs. 

 

EK atbilstības deklarācijā jāiekļauj šādas ziņas: 

 

1. ražotāja un nepieciešamības gadījumā viņa pilnvarotā pārstāvja sabiedrības nosaukums 

un pilna adrese; 

 

2. tās personas vārds un adrese, kura pilnvarota sastādīt tehnisko lietu un kurai jābūt 

reģistrētai Kopienā; 

 

3. mašīnas apraksts un identifikācijas dati, tostarp vispārējs nosaukums, funkcija, modelis, 

tips, sērijas numurs un komercnosaukums; 
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4. teikums, kurā skaidri un nepārprotami deklarē, ka mašīna atbilst visiem attiecīgajiem šīs 

direktīvas noteikumiem, un, ja nepieciešams, līdzīgs teikums, kurā deklarē atbilstību 

citām Kopienas direktīvām un/vai attiecīgajiem noteikumiem, kuriem mašīna atbilst. 

Šīm atsaucēm jābūt atsaucēm uz tekstiem, kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī"; 

 

5. ja vajadzīgs, tās pilnvarotās iestādes nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura 

veikusi IX pielikumā minēto EK tipa pārbaudi, un EK tipa pārbaudes sertifikāta 

numurs; 

 

6. ja vajadzīgs, tās pilnvarotās iestādes nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura 

apstiprinājusi pilnīgu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta X pielikumā; 

 

7. ja vajadzīgs, norāde uz lietotajiem saskaņotajiem standartiem, kā minēts 7. panta 2. 

punktā;  

 

8. ja vajadzīgs, norāde uz citiem lietotajiem tehniskajiem standartiem un specifikācijām; 

 

9. deklarācijas sastādīšanas vieta un datums; 

 

10. ziņas par personu, kas ir tiesīga sastādīt deklarāciju ražotāja vai viņa pilnvaroto 

pārstāvju vārdā, un tās paraksts.  
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B.  DAĻĒJI KOMPLEKTĒTAS MAŠĪNAS IEKĻAUŠANAS DEKLARĀCIJA 

 

Šī deklarācija un tās tulkojumi jāsastāda saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kā 

instrukcijas (skatīt I pielikuma 1.7.4.1. iedaļas a) un b) apakšpunktu), un tai jābūt rakstītai 

mašīnrakstā vai rokrakstā ar drukātiem burtiem. 

 

Iekļaušanas deklarācijā jāiekļauj šādas ziņas: 

 

1. daļēji komplektēto mašīnu ražotāja un nepieciešamības gadījumā viņa pilnvarotā 

pārstāvja sabiedrības nosaukums un adrese; 

 

2. tās personas vārds un adrese, kura pilnvarota sagatavot attiecīgo tehnisko 

dokumentāciju un kurai jābūt reģistrētai Kopienā; 

 

3. daļēji komplektētās mašīnas apraksts un identifikācijas dati, tostarp vispārējs 

nosaukums, funkcija, modelis, tips, sērijas numurs un komercnosaukums; 

 

4. teikums, kurā deklarē, kuri šīs direktīvas būtiskie noteikumi ir piemēroti un ievēroti, un 

to, ka saskaņā ar VII pielikuma B daļu ir sastādīta attiecīga tehniskā dokumentācija, un, 

ja nepieciešams, teikums, kurā deklarē daļēji komplektēto mašīnu atbilstību citām 

attiecīgajām Kopienas direktīvām. Šīm atsaucēm jābūt atsaucēm uz tekstiem, kas 

publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī"; 
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5. apņemšanās pēc valsts iestāžu pamatota pieprasījuma pārsūtīt attiecīgo informāciju par 

daļēji komplektētām mašīnām. Tas sevī ietver arī informācijas nodošanas metodi un 

neskar daļēji komplektēto mašīnu ražotāja intelektuālā īpašuma tiesības; 

 

6. paziņojums, ka daļēji komplektēto mašīnu nedrīkst nodot ekspluatācijā, kamēr attiecībā 

uz galīgu mašīnu, kurā šī daļēji komplektētā mašīna ir ietverama, nav izdota deklarācija 

par tās atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ja tas nepieciešams; 

 

7. deklarācijas sastādīšanas vieta un datums; 

 

8. ziņas par personu, kas ir tiesīga sastādīt deklarāciju ražotāja vai viņa pilnvaroto 

pārstāvju vārdā, un tās paraksts. 

 

2.  GLABĀŠANA 

 

Mašīnu ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāsaglabā EK atbilstības deklarācijas oriģināls 

vismaz desmit gadus, sākot no beidzamās mašīnu ražošanas dienas. 

 

Daļēji komplektētu mašīnu ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāsaglabā iekļaušanas 

deklarācija vismaz desmit gadus, sākot no beidzamās daļēji komplektēto mašīnu ražošanas dienas. 
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III PIELIKUMS 

 

CE MARĶĒJUMS 

 

CE atbilstības marķējums sastāv no sākumburtiem CE, kuriem ir šāda forma: 

 

 
 

Ja CE marķējumu samazina vai palielina, iepriekš redzamā zīmējuma proporcijas jāsaglabā. 

 

CE marķējuma komponentiem jābūt vienāda augstuma, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm. Šo 

minimālo izmēru drīkst neievērot, ja mašīna ir maza. 

 

CE marķējumam jābūt piestiprinātam tiešā ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārda/nosaukuma 

tuvumā, izmantojot vienu un to pašu stiprināšanas metodi. 

 

Ja piemērota pilnīga kvalitātes nodrošināšanas procedūra, kāda minēta 12. panta 3. punkta c) 

apakšpunktā un 12. panta 4. punkta b) apakšpunktā, aiz CE marķējuma jāseko pilnvarotās iestādes 

identifikācijas numuram.  
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IV PIELIKUMS 

 

MAŠĪNU KATEGORIJAS,  

KURĀM JĀPIEMĒRO VIENA NO 12. PANTA  

3. UN 4. PUNKTĀ MINĒTAJĀM PROCEDŪRĀM 

 

 

1. Šādu tipu ripzāģi (ar vienu vai vairākiem asmeņiem) koka un tam līdzīgu materiālu apstrādei 

vai gaļas un tai līdzīgu materiālu apstrādei: 

 

1.1. Zāģmašīnas ar darbības laikā nepārvietojamu asmeni (–ņiem) un ar nekustīgu darba galdu 

priekšmetu manuālai padevei vai ar demontējamu mehanizētu padevi. 

 

1.2. Zāģmašīnas ar darbības laikā nepārvietojamu asmeni(–ņiem) un ar manuāli darbināmu turp un 

atpakaļ pārvietojamu darba galdu vai ratiņiem. 

 

1.3 Zāģmašīnas ar darbības laikā nepārvietojamu asmeni(–ņiem) un ar iebūvētu mehāniskās 

padeves ierīci, ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu. 

 

1.4. Zāģmašīnas ar darbības laikā kustīgu(–iem) asmeni(ņiem), kas pārvietojas mehāniski, ar 

manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu. 

 

2. Virsmas kokapstrādes ēvelmašīnas ar rokas padevi. 
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3. Kokapstrādes biezumēveles vienas puses apstrādei ar manuālu iekraušanu un/ vai izkraušanu. 

 

4. Šādu tipu lentzāģi ar manuālu iekraušanu un/ vai izkraušanu, kas paredzēti koka un tam 

līdzīgu materiālu apstrādei vai gaļas un tai līdzīgu materiālu apstrādei: 

 

4.1. Zāģmašīnas ar darbības laikā nepārvietojamu asmeni (–ņiem) un ar nekustīgu vai turp un 

atpakaļ kustināmu darba galdu vai ar atbalstu priekšmetam. 

 

4.2. Zāģmašīnas ar asmeni(–ņiem), kas montējamas uz ratiņiem ar turp un atpakaļ kustību. 

 

5. Koka un tam līdzīgu materiālu apstrādes jaukta tipa mašīnas, kas minētas 1. līdz 4. punktā un 

7. punktā. 

 

6. Tapu frēzes ar rokas padevi un vairākiem instrumentu turētājiem kokapstrādei. 

 

7. Vertikālās tapu frēzes ar rokas padevi koka un tamlīdzīgu materiālu apstrādei. 

 

8. Portatīvie ķēdes zāģi kokapstrādei. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  is 3 
IV PIELIKUMS DG C I   LV 

 

9. Spiedes, tajā skaitā sviras, ar manuālu iekraušanu un/ vai izkraušanu metālu aukstajai 

apstrādei, ja to kustīgās darbojošās daļas var pārvietoties vairāk nekā par 6 mm un ātrums var 

pārsniegt 30 mm/s. 

 

10. Iesmidzināšanas vai kompresijas plastmasas liešanas mašīnas ar manuālu iekraušanu vai 

izkraušanu. 

 

11. Iesmidzināšanas vai kompresijas gumijas liešanas mašīnas ar manuālu iekraušanu vai 

izkraušanu. 

 

12. Šādu tipu pazemes darbiem paredzētas mašīnas: 

 

12.1. lokomotīves un bremžu vagoni, 

 

12.2. hidrauliskie griestu balsti. 

 

13. Manuāli piekraujamas sadzīves atkritumu savākšanas mašīnas ar kompresijas mehānismu. 

 

14. Noņemamas mehāniskās transmisijas ierīces , tostarp to aizsargi. 

 

15. Aizsargi un noņemamas mehāniskās transmisijas ierīces. 

 

16. Transportlīdzekļu pacēlāji. 
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17. Cilvēku vai cilvēku un preču celšanas ierīces, kas saistītas ar vertikālas krišanas 

apdraudējumu no vairāk nekā trīs metru augstuma. 

 

18. Uz portatīviem ratiņiem darbināmas stiprināšanas un citas triecienspēka mašīnas. 

 

19. Aizsardzības ierīces, kas paredzētas cilvēku klātbūtnes noteikšanai.   

 

20. Mehāniskās piedziņas noņemami bloķēšanas aizsargi, kas paredzēti kā aizsargierīces 

lietojumam mašīnās, kas minētas 9., 10. un 11. punktā. 

 

21. Loģikas ierīces drošības funkciju nodrošināšanai. 

 

22. Pretapgāšanās konstrukcijas (ROPS). 

 

23. Konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS). 
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V PIELIKUMS 

 

INDIKATĪVAIS DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU SARAKSTS,  

KAS MINĒTS 2. PANTA C) APAKŠPUNKTĀ 

 

1. Aizsargi noņemamām mehāniskās transmisijas ierīcēm. 

 

2. Aizsardzības ierīces, kas paredzētas cilvēku klātbūtnes noteikšanai.  

 

3. Noņemami bloķēšanas aizsargi ar mehānisko piedziņu, kas paredzēti lietojumam kā 

aizsargierīces V pielikuma 9., 10. un 11. punktā minētajās mašīnās. 

 

4. Loģiskās ierīces drošības funkcijām. 

 

5. Vārsti ar papildu līdzekļiem defektu noteikšanai, kas paredzēti bīstamu mašīnas kustību 

vadībai. 

 

6. Savācējsistēmas mašīnu noplūdēm. 

 

7. Aizsargi un aizsardzības ierīces, kas paredzēti cilvēku  aizsardzībai no kustīgajām daļām, kas 

iesaistītas mašīnas darbības procesā.  

 

8. Novērošanas ierīces iekraušanas un kustību uzraudzībai pacēlājmašīnās. 
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9. Ierobežotājsistēmas, kas notur cilvēkus sēdekļos. 

 

10. Apturēšanas ierīces ārkārtas gadījumiem. 

 

11. Izlādes sistēmas, lai novērstu potenciāli bīstamu elektrostatisko lādiņu uzkrāšanos. 

 

12. I pielikuma 1.5.7., 3.4.7. un 4.1.2.6. iedaļā minētie enerģijas ierobežotāji un atbrīvošanas 

ierīces. 

 

13. Sistēmas un ierīces, kas samazina trokšņu un vibrāciju emisiju. 

 

14. Pretapgāšanās konstrukcijas (ROPS), 

 

15. Konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), 

 

16. Abu roku vadības ierīces. 

 

17. Šādā sarakstā iekļautās sastāvdaļas mašīnām, kas paredzētas cilvēku pacelšanai un/vai 

nolaišanai starp dažādiem laukumiem:  

 

a) ierīces laukumu durvju nobloķēšanai, 

 

b) ierīces, kas nepieļauj slodzi nesošā mezgla krišanu vai nekontrolētu kustību uz augšu, 
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c) ierīces ātruma pārsniegšanas ierobežošanai, 

 

d) enerģiju akumulējoši amortizatori:  

 

– nelineāri, vai 

 

– ar pretkustības slāpēšanu, 

 

e) enerģiju izkliedējoši amortizatori, 

 

f) drošības ierīces, kas pieslēgtas hidrauliskās enerģijas ķēžu spailēm, kur tās izmanto kā 

krišanas novēršanas ierīces, 

 

g) tāda drošības elektroierīce aizsargslēdžu veidā, kas satur elektroniskas sastāvdaļas. 
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VI PIELIKUMS 

 

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS DAĻĒJI KOMPLEKTĒTĀM MAŠĪNĀM  

 

Montāžas instrukcijās attiecībā uz daļēji komplektētām mašīnām jābūt to nosacījumu aprakstam, 

kādi jāievēro, lai veiktu pareizu iekļaušanu gala mašīnā tā, lai nerastos apdraudējums veselībai un 

drošībai. 

 

Montāžas instrukcijām jābūt rakstītām oficiālajā Kopienas valodā, ko pieņem to mašīnu ražotājs vai 

viņa pilnvarotais pārstāvis, kurās daļēji komplektētās mašīnas tiks uzstādītas. 
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VII PIELIKUMS 

 

A.  MAŠĪNU TEHNISKĀ LIETA 

 

Šajā daļā raksturota tehniskās lietas sastādīšanas procedūra. Tehniskajai lietai jāapliecina, ka mašīna 

atbilst direktīvas prasībām. Tajā jāietver šādam novērtējumam nepieciešamajā apmērā vajadzīgā 

informācija par mašīnas konstrukciju, ražošanu un darbību. Tehniskā lieta jāsastāda vienā vai 

vairākās Kopienas oficiālajās valodās, izņemot instrukcijas attiecībā uz mašīnu, kam piemēro I 

pielikuma 1.7.4.1 iedaļas īpašos noteikumus. 

 

1. Tehniskajā lietā jāietver šādas ziņas: 

 

a) konstrukcijas lieta, kurā ietverts: 

 

− mašīnas vispārīgs apraksts; 

 

− visaptverošs mašīnas rasējums un vadības slēgumu rasējumi, kā arī attiecīgie 

apraksti un paskaidrojumi, kādi nepieciešami, lai saprastu mašīnas darbību; 

 

− pilnībā detalizēti rasējumi, kam pievienotas jebkādas aprēķinu piezīmes, testu 

rezultāti, sertifikāti u. tml., kas nepieciešami, lai pārbaudītu mašīnas atbilstību 

būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību; 
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− dokumentācija par risku novērtējumu, kurā atspoguļota ievērotā procedūra, tostarp: 

 

− būtisko prasību saraksts attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, ko 

piemēro konkrētajai mašīnai, 

 

− to aizsardzības pasākumu apraksts, kas ieviesti, lai novērstu noteiktos 

apdraudējumus vai samazinātu risku, un, ja nepieciešams, norāde uz 

joprojām pastāvošu risku, kas saistīts ar mašīnu; 

 

− lietotie standarti un citas tehniskās specifikācijas, norādot šajos standartos ietvertās 

būtiskās prasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību; 

 

− jebkāds tehniskais pārskats, kurā sniegti vai nu ražotāja, vai arī ražotāja vai viņa 

pilnvarotā pārstāvja izvēlētās struktūras veikto testu rezultāti, 

 

− mašīnas instrukciju kopija; 

 

− ja nepieciešams, iekļaušanas deklarācija attiecībā uz daļēji komplektētām mašīnām 

un attiecīgās šādu mašīnu montāžas instrukcijas; 

 

− ja nepieciešams, mašīnas vai citu mašīnā ietverto ražojumu EK atbilstības 

deklarācijas kopijas;  

 

− EK atbilstības deklarācijas kopija; 
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b) attiecībā uz sērijveida ražošanu – iekšējie pasākumi, kādi tiks ieviesti, lai nodrošinātu to, 

ka mašīna saglabās atbilstību šīs direktīvas noteikumiem. 

 

Ražotājam jāveic nepieciešamā izpēte un testi attiecībā uz mašīnas sastāvdaļām, 

stiprinājumiem vai nokomplektēto mašīnu, lai noteiktu, vai sava projekta vai konstrukcijas dēļ 

to iespējams droši samontēt un nodot ekspluatācijā. Attiecīgos ziņojumus un rezultātus iekļauj 

tehniskajā lietā. 

 

2. 1. punktā minētajai tehniskajai lietai jābūt pieejamai dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

vismaz 10 gadus pēc mašīnas ražošanas dienas vai arī pēc dienas, kurā ražota beidzamā 

mašīnu vienība, ja tā ir sērijveida ražošana. 

 

Šai tehniskajai lietai nav jāatrodas Kopienas teritorijā, tāpat tai nav jābūt pastāvīgi pieejamai 

materiālā formā. Tomēr personai, kas norādīta EK atbilstības deklarācijā, jāspēj to apkopot un 

padarīt pieejamu tādā laika periodā, kas samērojams ar tās sarežģītību. 

 

Tehniskajā lietā nav jāiekļauj detalizēti plāni vai jebkāda cita specifiska informācija attiecībā 

uz mašīnas ražošanā lietotajiem pakārtotajiem mezgliem, ja vien zināšanas par šādiem 

mezgliem nav svarīgas pārbaužu veikšanā saistībā ar būtiskām prasībām attiecībā uz veselības 

aizsardzību un drošību. 

 

3. Tehniskās lietas neiesniegšana, atsaucoties uz kompetento valsts iestāžu pienācīgi pamatotu 

pieprasījumu, var veidot pietiekamu pamatojumu apšaubīt konkrētās mašīnas atbilstību šīs 

direktīvas būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību. 
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B. ATTIECĪGĀ DAĻĒJI KOMPLEKTĒTU MAŠĪNU TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA  

 

Šajā daļā aprakstīta attiecīgas tehniskās dokumentācijas sastādīšanas procedūra. Dokumentācijā 

jāatspoguļo, kuras direktīvas prasības ir piemērotas un ievērotas. Tajā jāietver šādam novērtējumam 

nepieciešamajā apmērā vajadzīgā informācija par daļēji komplektētas mašīnas konstrukciju, 

ražošanu un darbību. Tehniskā lieta jāsastāda vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valodās. 

 

Dokumentācijā jāietver šādas ziņas: 

 

a) konstrukcijas lieta, kurā ietverts: 

 

– visaptverošs daļēji komplektētās mašīnas rasējums un vadības slēgumu rasējumi, 

 

– pilnībā detalizēti rasējumi, kam pievienotas jebkādas aprēķinu piezīmes, testu rezultāti, 

sertifikāti u. tml., kas nepieciešami, lai pārbaudītu daļēji komplektētās mašīnas 

atbilstību būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, 

 

– dokumentācija par risku novērtējumu, kurā atspoguļota ievērotā procedūra, tostarp: 

 

– to būtiskās prasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību saraksts, ko 

piemēro un ievēro; 
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– to aizsardzības pasākumu apraksts, kas ieviesti, lai novērstu noteiktos 

apdraudējumus vai samazinātu risku, un, ja nepieciešams, norāde uz joprojām 

pastāvošu risku; 

 

– lietotie standarti un citas tehniskās specifikācijas, norādot šajos standartos ietvertās 

būtiskās prasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, 

 

– jebkāds tehniskais pārskats, kurā sniegti vai nu ražotāja, vai arī ražotāja vai viņa 

pilnvarotā pārstāvja izvēlētās struktūras veikto testu rezultāti, 

 

– montāžas instrukciju kopija attiecībā uz daļēji komplektēto mašīnu; 

 

b) attiecībā uz sērijveida ražošanu – iekšējie pasākumi, kādi tiks ieviesti, lai nodrošinātu to, ka 

daļēji komplektētā mašīna saglabās atbilstību piemērojamajām būtiskajām prasībām attiecībā 

uz veselības aizsardzību un drošību. 

 

Ražotājam jāveic nepieciešamā izpēte un testi attiecībā uz mašīnas sastāvdaļām, stiprinājumiem vai 

daļēji komplektēto mašīnu, lai noteiktu, vai sava projekta vai konstrukcijas dēļ to iespējams droši 

samontēt un nodot ekspluatācijā. Attiecīgos ziņojumus un rezultātus iekļauj tehniskajā lietā. 
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Attiecīgajai tehniskajai dokumentācijai jābūt pieejamai vismaz 10 gadus pēc daļēji komplektētās 

mašīnas ražošanas dienas vai, ja tā ir sērijveida ražošana, pēc dienas, kurā ražota beidzamā daļēji 

komplektēto mašīnu vienība, un pēc pieprasījuma jāiesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

Tai nav jāatrodas Kopienas teritorijā, tāpat tai nav jābūt pastāvīgi pieejamai materiālā formā. Tomēr 

personai, kas norādīta iekļaušanas deklarācijā, jāspēj to apkopot un iesniegt attiecīgajai iestādei tādā 

laika periodā, kas samērojams ar tās sarežģītību. 

 

Tehniskās dokumentācijas neiesniegšana, atsaucoties uz kompetento valsts iestāžu pienācīgi 

pamatotu pieprasījumu, var veidot pietiekamu pamatojumu apšaubīt konkrētās daļēji komplektētās 

mašīnas atbilstību piemērojamajām un atzītajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības 

aizsardzību un drošību. 
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VIII PIELIKUMS 

 

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA, 

VEICOT IEKŠĒJĀS PĀRBAUDĒS MAŠĪNU RAŽOTNĒ 

 

1. Šajā pielikumā aprakstīta procedūra, ar kuras starpniecību ražotājs vai viņa pilnvarotais 

pārstāvis, kurš veic 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus, nodrošina un deklarē to, ka 

konkrētā mašīna atbilst šīs direktīvas attiecīgajām prasībām.  

 

2. Attiecībā uz katru konkrētās sērijas pārstāvošo tipu ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis 

sastāda tehnisko lietu, kāda minēta VII pielikuma A daļā. 

 

3. Ražotājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ražošanas process nodrošinātu ražoto 

mašīnu atbilstību VII pielikuma A daļā  minētajai tehniskajai lietai un šīs direktīvas prasībām. 
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IX PIELIKUMS 

 

EK TIPA PĀRBAUDE 

 

EK tipa pārbaude ir procedūra, kurā pilnvarota iestāde konstatē un apliecina, ka iesniegtais mašīnas 

paraugs, kāds minēts IV pielikumā (turpmāk tekstā saukts "tips") atbilst šīs direktīvas prasībām. 

 

1. Attiecībā uz katru tipu ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāsastāda tehniskā lieta, 

kas minēta VII pielikuma A daļā. 

 

2. Attiecībā uz katru tipu ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz EK tipa 

pārbaudes pieteikums pilnvarotajai iestādei pēc savas izvēles. 

 

Pieteikumā iekļauj: 

 

− ražotāja vai, ja vajadzīgs, viņa pilnvarotā pārstāvja vārdu vai nosaukumu un adresi, 

 

− rakstveida deklarāciju, ka pieteikums nav iesniegts citai pilnvarotajai iestādei, 

 

− tehnisko lietu. 

 

Turklāt pieteicējs nodod pilnvarotās iestādes rīcībā tipa paraugu. Pilnvarotā iestāde var lūgt 

vairākus paraugus, ja to prasa testa programma. 
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3. Pilnvarotā iestāde: 

 

3.1. iepazīstas ar tehnisko lietu, pārbauda, vai tips ražots atbilstoši šai lietai, un nosaka tos 

elementus, kuri projektēti saskaņā ar attiecīgajiem standartu noteikumiem, kas minēti 7. panta 

2. punktā, un tos elementus, kuru projekts nav balstīts uz attiecīgajiem šo standartu 

noteikumiem; 

 

3.2. veic atbilstošas apskates, mērījumus un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, vai 

pieņemtie risinājumi atbilst šīs direktīvas būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības 

aizsardzību un drošību tajā gadījumā, ja nav piemēroti 7. panta 2. punktā minētie standarti; 

 

3.3. ja 7. panta 2. punktā minētie saskaņotie standarti ir piemēroti, veic atbilstošas apskates, 

mērījumus un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, vai šie standarti faktiski 

piemēroti; 

 

3.4. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur veiks pārbaudi attiecībā uz to, vai tips ražots 

saskaņā ar izskatīto tehnisko lietu, un kur notiks nepieciešamās apskates, mērījumi un testi. 

 

4. Ja tips atbilst šīs direktīvas noteikumiem, pilnvarotā iestāde izsniedz pieteikuma iesniedzējam 

EK tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā jāietver ražotāja un viņa pilnvarotā pārstāvja vārds 

vai nosaukums un adrese, dati, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identificēšanai, pārbaudes 

secinājumi un nosacījumi, kādiem pakļauta šī sertifikāta izsniegšana.  
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Ražotājs un pilnvarotā iestāde patur minētā sertifikāta kopiju, tehnisko lietu un visus 

attiecīgos dokumentus 15 gadus no sertifikāta izsniegšanas dienas. 

 

5. Ja tips neatbilst šīs direktīvas noteikumiem, pilnvarotā iestāde atsaka EK tipa pārbaudes 

sertifikāta izsniegšanu pieteikuma iesniedzējam un detalizēti pamato sava atteikuma iemeslu. 

Tā informē pieteikuma iesniedzēju, pārējās pilnvarotās iestādes un dalībvalsti, kura to 

pilnvarojusi. Jābūt pieejamai apelācijas procedūrai. 

 

6. Pieteikuma iesniedzējs informē pilnvaroto iestādi, kas patur tehnisko lietu attiecībā uz EK tipa 

pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa modifikācijām. Pilnvarotā iestāde pārbauda 

šīs modifikācijas un pēc tam vai nu apstiprina esoša EK tipa pārbaudes sertifikāta derīgumu, 

vai arī izdod jaunu sertifikātu, ja šīs modifikācijas varētu pasliktināt atbilstību būtiskajām 

prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību vai paredzētajiem šī tipa darba 

apstākļiem. 

 

7. Komisija, dalībvalstis un citas pilnvarotās iestādes var pēc pieprasījuma iegūt EK tipa 

pārbaudes sertifikātu kopijas. Pēc pamatota pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt 

tehniskās lietas kopiju un pilnvarotās iestādes veikto pārbaužu rezultātus. 

 

8. Lietām un sarakstei attiecībā uz EK tipa pārbaudes procedūrām jābūt rakstītām tās dalībvalsts 

oficiālajā (–ās) Kopienas valodā (–ās), kurā reģistrēta pilnvarotā iestāde, vai arī jebkura citā 

oficiālajā Kopienas valodā, kas pilnvarotajai iestādei ir pieņemama. 
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9. EK tipa pārbaudes sertifikāta derīgums 

 

9.1. Pilnvarotajai iestādei ir pastāvīga atbildība par to, lai nodrošinātu EK tipa pārbaudes 

sertifikāta spēkā esamību. Tā informē ražotāju par jebkādām lielākām izmaiņām, kam varētu 

būt ietekme uz sertifikāta derīgumu. Pilnvarotā iestāde atsauc tos sertifikātus, kas vairs nav 

derīgi. 

 

9.2. Attiecīgo mašīnu ražotājam ir nepārtraukta atbildība par to, lai nodrošinātu konkrēto mašīnu 

atbilstību attiecīgajai modernizācijas pakāpei. 

 

9.3. Ražotājs lūdz pilnvarotajai iestādei pārskatīt EK tipa pārbaudes sertifikāta derīgumu ik pēc 

pieciem gadiem. 

 

Ja pilnvarotā iestāde atzīst, ka sertifikāts paliek spēkā, ievērojot mašīnas atbilstību modernām 

prasībām, tā atjauno sertifikātu uz nākamajiem pieciem gadiem. 

 

Ražotājs un pilnvarotā iestāde patur minētā sertifikāta, tehniskās lietas un visas attiecīgās 

dokumentācijas kopijas 15 gadus no sertifikāta izsniegšanas dienas. 

 

9.4. Gadījumā, ja EK tipa pārbaudes sertifikāta derīguma termiņš netiek atjaunots, ražotājs 

pārtrauc laist tirgū konkrēto mašīnu. 

 

 

    

 



 

 
5786/2/05 REV 2  is 1 
X PIELIKUMS DG C I   LV 

X PIELIKUMS 

 

PILNĪGA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Šajā pielikumā aprakstīta IV pielikumā minēto mašīnu atbilstības novērtēšana, ko ražo, izmantojot 

pilnīgu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, procedūra, saskaņā ar kuru pilnvarotā iestāde novērtē un 

apstiprina kvalitātes sistēmu un uzrauga tās piemērošanu. 

 

1. Ražotājam jāīsteno apstiprinātā kvalitātes sistēma projektēšanā, ražošanā, galīgajā apskatē un 

testēšanā, kā norādīts 2. punktā, un tas pakļaujas 3. punktā minētajai uzraudzībai. 

 

2. Kvalitātes sistēma 

 

2.1. Ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis iesniedz pieteikumu par savas kvalitātes sistēmas 

novērtēšanu pilnvarotajai iestādei pēc savas izvēles.  

 

Pieteikumā ietver šādas ziņas: 

 

- ražotāja un, ja vajadzīgs, viņa pilnvarotā pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese;  

 

- mašīnu projektēšanas, ražošanas, apskates, testēšanas un uzglabāšanas vieta; 

 

- VII pielikuma A daļā aprakstītā tehniskā lieta attiecībā uz katras IV pielikumā minētās 

mašīnu kategorijas vienu modeli, ko viņš paredzējis ražot; 
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- kvalitātes sistēmas dokumentācija; 

 

- rakstiska deklarācija, ka pieteikums nav iesniegts citai pilnvarotajai iestādei.  

 

2.2. Kvalitātes sistēmai jānodrošina mašīnu atbilstība šīs direktīvas noteikumiem. Visiem ražotāja 

pieņemtajiem elementiem, prasībām un noteikumiem jābūt dokumentētiem sistemātiskā un 

kārtīgā veidā pasākumu, procedūru un rakstveida instrukciju formā. Šai dokumentācijai par 

kvalitātes sistēmu jāsniedz vienota interpretācija attiecībā uz procedūras un kvalitātes 

pasākumiem, tādiem kā kvalitātes programmas, plāni, rokasgrāmatas un uzskaite. 

 

Šajā dokumentācija jo īpaši jābūt atbilstošam aprakstam attiecībā uz: 

 

− kvalitātes uzdevumiem, organizatorisko struktūru un vadības atbildību un pilnvarām 

saistībā ar mašīnu projektēšanu un kvalitāti; 

 

− tehniskā projekta specifikācijām, tostarp standartiem, ko piemēros, un gadījumā, ja 7. 

panta 2. punktā minētos standartus nepiemēro pilnībā, līdzekļiem, ko lietos, lai 

nodrošinātu šīs direktīvas būtisko prasību ievērošanu attiecībā uz veselības aizsardzību 

un drošību; 

 

− projekta apskates un projekta pārbaudes metodēm, procesiem un sistemātiskajām 

darbībām, ko lietos, projektējot mašīnu, uz ko attiecas šī direktīva; 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  is 3 
X PIELIKUMS DG C I   LV 

 

− atbilstošajām ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodēm, 

procesiem un sistemātiskajām darbībām, ko izmantos; 

 

− apskatēm un testiem, ko veiks pirms ražošanas, tās laikā un pēc ražošanas, un biežumu, 

ar kādu tās tiks veiktas; 

 

− kvalitātes uzskaiti, tādu kā ziņojumi par apskatēm un testu dati, kalibrēšanas dati un 

pārskati par attiecīgā personāla kvalifikāciju; 

 

− vēlamā mašīnu projekta un kvalitātes sasniegšanas uzraudzības līdzekļiem, kā arī 

efektīvu kvalitātes sistēmas darbību. 

 

2.3. Pilnvarotā iestāde novērtē kvalitātes sistēmu un nosaka, vai tā atbilst 2.2. punkta prasībām.  

 

Kvalitātes sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajam saskaņotajam standartam, uzskatāmi par 

atbilstīgiem attiecīgajām 2.2. punktā minētajām prasībām. 

 

Revidentu grupā jābūt vismaz vienam loceklim, kuram ir pieredze mašīnu tehnoloģijas 

novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauta apskate, ko veic uz vietas ražotāja telpās. 

 

Ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim paziņo lēmumu. Paziņojumā jāietver pārbaudes 

secinājumi un pamatots novērtējuma lēmums. Jābūt pieejamai apelācijas procedūrai. 
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2.4. Ražotājs apņemas izpildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un 

nodrošināt, ka tā saglabā savu atbilstību un efektivitāti. 

 

Ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis informē pilnvaroto iestādi, kura kvalitātes sistēmu 

apstiprinājusi, par jebkādām plānotām izmaiņām šajā sistēmā. 

 

Pilnvarotā iestāde izvērtē ierosinātās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai mainītā 

kvalitātes nodrošināšanas sistēma arī turpmāk būs atbilstīga 2.2. punktā minētajām prasībām, 

vai arī ir nepieciešams atkārtots novērtējums. 

 

Pilnvarotā iestāde informē ražotāju par savu lēmumu. Paziņojumā ietver secinājumus un 

pamatotu novērtējuma lēmumu. 

 

3. Uzraudzība, par ko atbild pilnvarotā iestāde 

 

3.1 Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, vai ražotājs pienācīgi pilda tās saistības, kas izriet no 

apstiprinātās kvalitātes sistēmas. 

 

3.2 Ražotājam jāļauj pilnvarotajai iestādei apskates nolūkā piekļūt projektēšanas, ražošanas, 

apskates, testēšanas un uzglabāšanas vietai un jānodrošina pilnvarotā iestāde ar visu 

nepieciešamo informāciju, tādu kā: 

 

– kvalitātes sistēmas dokumentācija; 
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– kvalitātes uzskaite, kas paredzēta tajā kvalitātes sistēmas daļā, kas attiecas uz projektu, 

piemēram, analīžu rezultāti, aprēķini, testi u. tml.; 

 

– kvalitātes uzskaite, kas paredzēta tajā kvalitātes sistēmas daļā, kas attiecas uz ražošanu, 

piemēram, ziņojumi par apskatēm un testu dati, kalibrēšanas dati, pārskati par attiecīgā 

personāla kvalifikāciju u. tml. 

 

3.3 Pilnvarotā iestāde veic regulāras revīzijas, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un piemēro 

kvalitātes sistēmu; pilnvarotā iestāde iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu. Regulāro revīziju 

biežumam jābūt tādam, lai ik pēc trijiem gadiem varētu veikt pilnīgu pārvērtēšanu. 

 

3.4 Turklāt pilnvarotā iestāde var ierasties pie ražotāja iepriekš nepieteiktās vizītēs. Šādu papildu 

apmeklējumu vajadzību un to biežumu noteiks, pamatojoties uz uzraudzības vizīšu sistēmu, 

ko pārvalda pilnvarotā iestāde. Jo īpaši uzraudzības vizīšu sistēmā jāņem vērā šādi faktori: 

 

– iepriekšējo uzraudzības apmeklējumu rezultāti; 

 

– nepieciešamība uzraudzīt korektīvus pasākumus; 

 

– ja vajadzīgs, īpašie nosacījumi, kas saistīti ar sistēmas apstiprinājumu; 

 

– būtiskas modifikācijas ražošanas procesa, pasākumu vai metožu organizācijā. 
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Šādu apmeklējumu gadījumā pilnvarotā iestāde nepieciešamības gadījumā var veikt testus vai 

arī uzdot tādus veikt, lai pārbaudītu kvalitātes sistēmas pienācīgu darbību. Pilnvarotā iestāde 

iesniedz ražotājam ziņojumu par apmeklējumu un, ja veikts tests, ziņojumu par testu. 

 

4. Ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis nodrošina pieejamu valsts iestādēm desmit gadus pēc 

beidzamās ražošanas dienas: 

 

– 2.1. punktā minēto dokumentāciju, 

 

– pilnvarotās iestādes lēmumus un ziņojumus, kas minēti 2.4. punkta trešajā un ceturtajā 

daļā, 3.3. un 3.4. punktā. 
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XI PIELIKUMS 

 

IESTĀŽU PILNVAROŠANAS MINIMĀLIE KRITĒRIJI, 

KAS JĀIEVĒRO DALĪBVALSTĪM 

 

 

1. Pilnvarotā iestāde, tās direktors un darbinieki, kas atbild par verificēšanas testu veikšanu, nav 

nedz pārbaudāmās mašīnas projektētāji, ražotāji, piegādātāji vai uzstādītāji, nedz minēto pušu 

pilnvaroti pārstāvji. Viņus neiesaista mašīnas projektēšanā, konstruēšanā, laišanā tirgū vai 

apkalpošanā nedz tieši, nedz pilnvarotu pārstāvju statusā. Tas neizslēdz tehniskās informācijas 

apmaiņu starp ražotāju un pilnvaroto iestādi. 

 

2. Pilnvarotā iestāde un tās darbinieki veic verificēšanas testus ar visaugstāko profesionalitāti un 

tehnisko kompetenci neatkarīgi no jebkāda spiediena un pamudinājumiem, galvenokārt 

finansiāliem, kas var ietekmēt lēmumu vai pārbaudes rezultātus, īpaši no to personu vai 

personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas verificēšanas rezultātos. 

 

3. Attiecībā uz katru mašīnu kategoriju, saistībā ar kuru iestāde ir pilnvarota, tās rīcībā jābūt 

personālam ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības 

novērtēšanu. Pilnvarotās iestādes rīcībā jābūt vajadzīgiem līdzekļiem, lai pareizi izpildītu 

administratīvos un tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pārbaužu īstenošanu; tai jābūt pieejai 

arī speciālajai verificēšanai vajadzīgām iekārtām. 

 

4. Par pārbaudi atbildīgajiem darbiniekiem ir: 

 

− atbilstīga tehniskā un profesionālā sagatavotība, 
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− pietiekamas zināšanas par veicamajiem testiem un pietiekama pieredze to izpildē, 

 

− prasme sastādīt sertifikātus, protokolus un ziņojumus, kas vajadzīgi veikto testu 

autentiskuma apstiprināšanai. 

 

5. Pilnvarotā iestāde garantē pārbaudes personāla objektivitāti. Darbinieku atalgojums nav 

atkarīgs no izdarīto testu skaita vai to rezultātiem. 

 

6. Pilnvarotajai iestādei jāapdrošina atbildība, ja atbildību saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 

aktiem neuzņemas valsts vai pati dalībvalsts tieši neatbild par testiem. 

 

7. Pilnvarotās iestādes darbinieku pienākums ir saskaņā ar šo direktīvu vai jebkuru attiecīgās 

valsts tiesību aktu, kas nosaka tās piemērošanu, glabāt dienesta noslēpumus, kas attiecas uz 

visu informāciju, kuru iegūst, veicot iestādes uzdevumus (izņemot attiecībā pret tās valsts 

kompetentajām iestādēm, kurā šīs darbības tiek veiktas). 

 

8. Pilnvarotās iestādes piedalās koordinēšanas darbībā. Tāpat tās vai nu tieši, vai caur 

pārstāvjiem piedalās Eiropas standartizācijas procesā, vai arī nodrošina, ka tām ir labi zināms 

attiecīgo standartu stāvoklis. 

 

9. Dalībvalstis var veikt visus nepieciešamos pasākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai 

nodrošinātu to, ka pilnvarotās iestādes darbības pārtraukšanas gadījumā šo iestāžu klientu 

lietas tiek nosūtītas citai iestādei vai tās ir pieejamas dalībvalstī, kas minēto iestādi 

pilnvarojusi. 
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XII PIELIKUMS 

 

KORELĀCIJAS TABULA1 

 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

1. panta 1. punkts 1. panta 1. punkts 

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts 2. panta a) un b) apakšpunkts 

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts 2. panta c) apakšpunkts 

1. panta 3. punkts 1. panta 2. punkts 

1. panta 4. punkts 3. pants 

1. panta 5. punkts – 

2. panta 1. punkts 4. panta 1. punkts 

2. panta 2. punkts 15. pants 

2. panta 3. punkts 6. panta 3. punkts 

3. pants 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

4. panta 1. punkts 6. panta 1. punkts 

4. panta 2. punkta pirmā daļa 6. panta 2. punkts 

4. panta 2. punkta otrā daļa – 

4. panta 3. punkts – 

5. panta 1. punkta pirmā daļa 7. panta 1. punkts 

5. panta 1. punkta otrā daļa – 

                                                 
1  Šī tabula norāda uz Direktīvas 98/37/EK un šīs direktīvas daļu, kas attiecas uz vienu un to 

pašu priekšmetu, atbilstību. Saistīto daļu saturs tomēr nav obligāti vienāds.  
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Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

5. panta 2. punkta pirmā daļa 7. panta 2. un 3. punkts 

5. panta 2. punkta pēdējā daļa – 

5. panta 3. punkts 7. panta 4. punkts 

6. panta 1. punkts 10. pants 

6. panta 2. punkts 22. pants 

7. panta 1. punkts 11. panta 1. un 2. punkts 

7. panta 2. punkts 11. panta 3. un 4. punkts 

7. panta 3. punkts 11. panta 4. punkts 

7. panta 4. punkts 11. panta 5. punkts 

8. panta 1. punkta pirmā daļa 5. panta 1. punkta e) apakšpunkts un  12. 

panta 1. punkts 

8. panta 1. punkta otrā daļa 5. panta 1. punkta f) apakšpunkts 

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts 12. panta 2. punkts 

8. panta 2. punkta b) apakšpunkts 12. panta 4. punkts 

8. panta 2. punkta c) apakšpunkts 12. panta 3. punkts 

8. panta 3. punkts – 

8. panta 4. punkts – 

8. panta 5. punkts – 

8. panta 6. punkts 5. panta 4. punkts 

8. panta 7. punkts – 
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Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

8. panta 8. punkts – 

9. panta 1. punkta pirmā daļa 14. panta 1. punkts 

9. panta 1. punkta otrā daļa 14. panta 4. punkts 

9. panta 2. punkts 14. panta 3. un 5. punkts 

9. panta 3. punkts 14. panta 8. punkts 

10. panta 1. līdz 3. punkts 16. panta 1. līdz 3. punkts 

10. panta 4. punkts 17. pants 

11. pants  20. pants  

12. pants 21. pants 

13. panta 1. punkts 26. panta 2. punkts 

13. panta 2. punkts – 

14. pants  – 

15. pants 28. pants 

16. pants 29. pants 

I pielikums – 1. iepriekšēja piezīme I pielikums – Vispārējie principi, 2. punkts  

I pielikums – 2. iepriekšēja piezīme I pielikums – Vispārējie principi, 3. punkts 

I pielikums – 3. iepriekšēja piezīme I pielikums – Vispārējie principi, 4. punkts 

I pielikums, 1. daļa I pielikums, 1. daļa 

I pielikums, 1.1. iedaļa I pielikums, 1.1. iedaļa 

I pielikums, 1.1.1. iedaļa I pielikums, 1.1.1. iedaļa 
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I pielikums, 1.1.2. iedaļa I pielikums, 1.1.2. iedaļa 

I pielikums, 1.1.2. iedaļas d) apakšpunkts I pielikums, 1.1.6. iedaļa 

I pielikums, 1.1.3. iedaļa I pielikums, 1.1.3. iedaļa 

I pielikums, 1.1.4. iedaļa I pielikums, 1.1.4. iedaļa 

I pielikums, 1.1.5. iedaļa I pielikums, 1.1.5. iedaļa 

I pielikums, 1.2. iedaļa I pielikums, 1.2. iedaļa 

I pielikums, 1.2.1. iedaļa I pielikums, 1.2.1. iedaļa 

I pielikums, 1.2.2. iedaļa I pielikums, 1.2.2. iedaļa 

I pielikums, 1.2.3. iedaļa I pielikums, 1.2.3. iedaļa 

I pielikums, 1.2.4. iedaļa I pielikums, 1.2.4. iedaļa 

I pielikums, 1.2.4. iedaļa, 1. līdz 3. punkts I pielikums, 1.2.4.1. iedaļa 

I pielikums, 1.2.4. iedaļa, 4. līdz 6. punkts I pielikums, 1.2.4.3. iedaļa 

I pielikums, 1.2.4. iedaļa, 7. punkts I pielikums, 1.2.4.4. iedaļa 

I pielikums, 1.2.5. iedaļa I pielikums, 1.2.5. iedaļa 

I pielikums, 1.2.6. iedaļa I pielikums, 1.2.6. iedaļa 

I pielikums, 1.2.7. iedaļa I pielikums, 1.2.1. iedaļa 

I pielikums, 1.2.8. iedaļa I pielikums, 1.1.6. iedaļa 

I pielikums, 1.3. iedaļa I pielikums, 1.3. iedaļa. 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 1.3.1. iedaļa I pielikums, 1.3.1. iedaļa 

I pielikums, 1.3.2. iedaļa I pielikums, 1.3.2. iedaļa 
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I pielikums, 1.3.3. iedaļa I pielikums, 1.3.3. iedaļa 

I pielikums, 1.3.4. iedaļa I pielikums, 1.3.4. iedaļa 

I pielikums, 1.3.5. iedaļa I pielikums, 1.3.5. iedaļa 

I pielikums, 1.3.6. iedaļa I pielikums, 1.3.6. iedaļa 

I pielikums, 1.3.7. iedaļa I pielikums, 1.3.7. iedaļa 

I pielikums, 1.3.8. iedaļa I pielikums, 1.3.8. iedaļa 

I pielikums, 1.3.8. iedaļas A daļa I pielikums, 1.3.8.1. iedaļa 

I pielikums, 1.3.8. iedaļas B daļa I pielikums, 1.3.8.2. iedaļa 

I pielikums, 1.4. iedaļa I pielikums, 1.4. iedaļa 

I pielikums, 1.4.1. iedaļa I pielikums, 1.4.1. iedaļa 

I pielikums, 1.4.2. iedaļa I pielikums, 1.4.2. iedaļa 

I pielikums, 1.4.2.1. iedaļa I pielikums, 1.4.2.1. iedaļa 

I pielikums, 1.4.2.2. iedaļa I pielikums, 1.4.2.2. iedaļa 

I pielikums, 1.4.2.3. iedaļa I pielikums, 1.4.2.3. iedaļa 

I pielikums, 1.4.3. iedaļa I pielikums, 1.4.3. iedaļa 

I pielikums, 1.5. iedaļa I pielikums, 1.5. iedaļa 

I pielikums, 1.5.1. iedaļa I pielikums, 1.5.1. iedaļa 

I pielikums, 1.5.2. iedaļa I pielikums, 1.5.2. iedaļa 

I pielikums, 1.5.3. iedaļa I pielikums, 1.5.3. iedaļa 

I pielikums, 1.5.4. iedaļa I pielikums, 1.5.4. iedaļa 

I pielikums, 1.5.5. iedaļa I pielikums, 1.5.5. iedaļa 
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I pielikums, 1.5.6. iedaļa I pielikums, 1.5.6. iedaļa 

I pielikums, 1.5.7. iedaļa I pielikums, 1.5.7. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 1.5.8. iedaļa I pielikums, 1.5.8. iedaļa 

I pielikums, 1.5.9. iedaļa I pielikums, 1.5.9. iedaļa 

I pielikums, 1.5.10. iedaļa I pielikums, 1.5.10. iedaļa 

I pielikums, 1.5.11. iedaļa I pielikums, 1.5.11. iedaļa 

I pielikums, 1.5.12. iedaļa I pielikums, 1.5.12. iedaļa 

I pielikums, 1.5.13. iedaļa I pielikums, 1.5.13. iedaļa 

I pielikums, 1.5.14. iedaļa I pielikums, 1.5.14. iedaļa 

I pielikums, 1.5.15. iedaļa I pielikums, 1.5.15. iedaļa 

I pielikums, 1.6. iedaļa I pielikums, 1.6. iedaļa 

I pielikums, 1.6.1. iedaļa I pielikums, 1.6.1. iedaļa 

I pielikums, 1.6.2. iedaļa I pielikums, 1.6.2. iedaļa 

I pielikums, 1.6.3. iedaļa I pielikums, 1.6.3. iedaļa 

I pielikums, 1.6.4. iedaļa I pielikums, 1.6.4. iedaļa 

I pielikums, 1.6.5. iedaļa I pielikums, 1.6.5. iedaļa 

I pielikums, 1.7. iedaļa I pielikums, 1.7. iedaļa 

I pielikums, 1.7.0. iedaļa I pielikums, 1.7.1.1. iedaļa 

I pielikums, 1.7.1. iedaļa I pielikums, 1.7.1.2. iedaļa 

I pielikums, 1.7.2. iedaļa I pielikums, 1.7.2. iedaļa 
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I pielikums, 1.7.3. iedaļa I pielikums, 1.7.3. iedaļa 

I pielikums, 1.7.4. iedaļa I pielikums, 1.7.4. iedaļa 

I pielikums, 1.7.4. iedaļas b) un h) 

apakšpunkts 

I pielikums, 1.7.4.1. iedaļa 

I pielikums, 1.7.4. iedaļas a), c) un e) līdz g) 

apakšpunkts 

I pielikums, 1.7.4.2. iedaļa 

I pielikums, 1.7.4. iedaļas d) apakšpunkts I pielikums, 1.7.4.3. iedaļa 

I pielikums, 2. daļa  I pielikums, 2. daļa 

I pielikums, 2.1. iedaļa I pielikums, 2.1. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 2.1. iedaļas 1. punkts  I pielikums, 2.1.1. iedaļa 

I pielikums, 2.1. iedaļas 2. punkts I pielikums, 2.1.2. iedaļa 

I pielikums, 2.2. iedaļa I pielikums, 2.2. iedaļa 

I pielikums, 2.2. iedaļas 1. punkts I pielikums, 2.2.1. iedaļa 

I pielikums, 2.2. iedaļas 2. punkts I pielikums, 2.2.1.1. iedaļa 

I pielikums, 2.3. iedaļa I pielikums, 2.3. iedaļa 

I pielikums, 3. daļa  I pielikums, 3. daļa 

I pielikums, 3.1. iedaļa I pielikums, 3.1. iedaļa 

I pielikums, 3.1.1. iedaļa I pielikums, 3.1.1. iedaļa. 

I pielikums, 3.1.2. iedaļa I pielikums, 1.1.4. iedaļa 

I pielikums, 3.1.3. iedaļa I pielikums, 1.1.5. iedaļa. 
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I pielikums, 3.2. iedaļa I pielikums, 3.2. iedaļa 

I pielikums, 3.2.1. iedaļa I pielikums, 1.1.7. un 3.2.1. iedaļa 

I pielikums, 3.2.2. iedaļa I pielikums, 1.1.8. un 3.2.2. iedaļa. 

I pielikums, 3.2.3. iedaļa I pielikums, 3.2.3. iedaļa 

I pielikums, 3.3. iedaļa I pielikums, 3.3. iedaļa 

I pielikums, 3.3.1. iedaļa I pielikums, 3.3.1. iedaļa 

I pielikums, 3.3.2. iedaļa I pielikums, 3.3.2. iedaļa 

I pielikums, 3.3.3. iedaļa I pielikums, 3.3.3. iedaļa 

I pielikums, 3.3.4. iedaļa I pielikums, 3.3.4. iedaļa 

I pielikums, 3.3.5. iedaļa I pielikums, 3.3.5. iedaļa 

I pielikums, 3.4. iedaļa I pielikums, 3.4. iedaļa 

I pielikums, 3.4.1. iedaļas 1. punkts I pielikums, 1.3.9. iedaļa 

I pielikums, 3.4.1. iedaļas 2. punkts I pielikums, 3.4.1. iedaļa 

I pielikums, 3.4.2. iedaļa I pielikums, 1.3.2. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 3.4.3. iedaļa I pielikums, 3.4.3. iedaļa 

I pielikums, 3.4.4. iedaļa I pielikums, 3.4.4. iedaļa 

I pielikums, 3.4.5. iedaļa I pielikums, 3.4.5. iedaļa 

I pielikums, 3.4.6. iedaļa I pielikums, 3.4.6. iedaļa 

I pielikums, 3.4.7. iedaļa I pielikums, 3.4.7. iedaļa 

I pielikums, 3.4.8. iedaļa I pielikums, 3.4.2. iedaļa 
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I pielikums, 3.5. iedaļa I pielikums, 3.5. iedaļa. 

I pielikums, 3.5.1. iedaļa I pielikums, 3.5.1. iedaļa 

I pielikums, 3.5.2. iedaļa I pielikums, 3.5.2. iedaļa 

I pielikums, 3.5.3. iedaļa I pielikums, 3.5.3. iedaļa 

I pielikums, 3.6. iedaļa I pielikums, 3.6. iedaļa 

I pielikums, 3.6.1. iedaļa I pielikums, 3.6.1. iedaļa 

I pielikums, 3.6.2. iedaļa I pielikums, 3.6.2. iedaļa 

I pielikums, 3.6.3. iedaļa I pielikums, 3.6.3. iedaļa 

I pielikums, 3.6.3. iedaļas a) apakšpunkts I pielikums, 3.6.3.1. iedaļa 

I pielikums, 3.6.3. iedaļas b) apakšpunkts I pielikums, 3.6.3.2. iedaļa 

I pielikums, 4. daļa I pielikums, 4. daļa 

I pielikums, 4.1. iedaļa I pielikums, 4.1. iedaļa 

I pielikums, 4.1.1. iedaļa I pielikums, 4.1.1. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2. iedaļa I pielikums, 4.1.2. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.1. iedaļa I pielikums, 4.1.2.1. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.2. iedaļa I pielikums, 4.1.2.2. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.3. iedaļa I pielikums, 4.1.2.3. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.4. iedaļa I pielikums, 4.1.2.4. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.5. iedaļa I pielikums, 4.1.2.5. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 4.1.2.6. iedaļa I pielikums, 4.1.2.6. iedaļa 
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I pielikums, 4.1.2.7. iedaļa I pielikums, 4.1.2.7. iedaļa 

I pielikums, 4.1.2.8. iedaļa I pielikums, 1.5.16. iedaļa 

I pielikums, 4.2. iedaļa I pielikums, 4.2. iedaļa 

I pielikums, 4.2.1. iedaļa – 

I pielikums, 4.2.1.1. iedaļa I pielikums, 1.1.7. iedaļa 

I pielikums, 4.2.1.2. iedaļa I pielikums, 1.1.8. iedaļa 

I pielikums, 4.2.1.3. iedaļa I pielikums, 4.2.1. iedaļa 

I pielikums, 4.2.1.4. iedaļa I pielikums, 4.2.2. iedaļa 

I pielikums, 4.2.2. iedaļa I pielikums, 4.2.3. iedaļa 

I pielikums, 4.2.3. iedaļa I pielikums, 4.1.2.7. un 4.1.2.8.2. iedaļa 

I pielikums, 4.2.4. iedaļa I pielikums, 4.1.3. iedaļa 

I pielikums, 4.3. iedaļa I pielikums, 4.3. iedaļa 

I pielikums, 4.3.1. iedaļa I pielikums, 4.3.1. iedaļa 

I pielikums, 4.3.2. iedaļa I pielikums, 4.3.2. iedaļa 

I pielikums, 4.3.3. iedaļa I pielikums, 4.3.3. iedaļa 

I pielikums, 4.4. iedaļa I pielikums, 4.4. iedaļa 

I pielikums, 4.4.1. iedaļa I pielikums, 4.4.1. iedaļa 

I pielikums, 4.4.2. iedaļa I pielikums, 4.4.2. iedaļa 

I pielikums, 5. daļa I pielikums, 5. daļa 

I pielikums, 5.1. iedaļa I pielikums, 5.1. iedaļa 

I pielikums, 5.2. iedaļa I pielikums, 5.2. iedaļa 
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I pielikums, 5.3. iedaļa – 

I pielikums, 5.4. iedaļa I pielikums, 5.3. iedaļa 

I pielikums, 5.5. iedaļa I pielikums, 5.4. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

I pielikums, 5.6. iedaļa I pielikums, 5.5. iedaļa 

I pielikums, 5.7. iedaļa I pielikums, 5.6. iedaļa 

I pielikums, 6. daļa I pielikums, 6. daļa 

I pielikums, 6.1. iedaļa I pielikums, 6.1. iedaļa 

I pielikums, 6.1.1. iedaļa I pielikums, 4.1.1. iedaļas g) apakšpunkts 

I pielikums, 6.1.2. iedaļa I pielikums, 6.1.1. iedaļa 

I pielikums, 6.1.3. iedaļa I pielikums, 6.1.2. iedaļa 

I pielikums, 6.2. iedaļa I pielikums, 6.2. iedaļa 

I pielikums, 6.2.1. iedaļa I pielikums, 6.2. iedaļa 

I pielikums, 6.2.2. iedaļa I pielikums, 6.2. iedaļa 

I pielikums, 6.2.3. iedaļa I pielikums, 6.3.1. iedaļa 

I pielikums, 6.3. iedaļa I pielikums, 6.3.2. iedaļa 

I pielikums, 6.3.1. iedaļa I pielikums, 6.3.2. iedaļa, 3. punkts 

I pielikums, 6.3.2. iedaļa I pielikums, 6.3.2. iedaļa, 4. punkts 

I pielikums, 6.3.3. iedaļa I pielikums, 6.3.2. iedaļa, 1. punkts 

I pielikums, 6.4.1. iedaļa I pielikums, 4.1.2.1., 4.1.2.3. un 6.1.1. iedaļa 

I pielikums, 6.4.2. iedaļa I pielikums, 6.3.1. iedaļa 
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I pielikums, 6.5. iedaļa I pielikums, 6.5. iedaļa 

II pielikums, A un B daļa II pielikums, A daļa 

II pielikums, C daļa – 

III pielikums III pielikums 

IV pielikums, A.1 (1.1. līdz 1.4. 

apakšpunkts) 

IV pielikuma 1. punkts (1.1. to 1.4. 

apakšpunkts) 

IV pielikums, A.2 IV pielikuma 2. punkts 

IV pielikums, A.3 IV pielikums 3. punkts 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

IV pielikums, A.4 IV pielikums 4. punkts (4.1. un 4.2. 

apakšpunkts) 

IV pielikums, A.5 IV pielikums 5. punkts 

IV pielikums, A.6 IV pielikums 6. punkts 

IV pielikums, A.7 IV pielikums 7. punkts 

IV pielikums, A.8 IV pielikums 8. punkts 

IV pielikums, A.9 IV pielikums 9. punkts 

IV pielikums, A.10 IV pielikums 10. punkts 

IV pielikums, A.11 IV pielikums 11. punkts 

IV pielikums, A.12 (pirmais un otrais 

ievilkums) 

IV pielikums 12. punkts (12.1. un 12.2. 

apakšpunkts) 

IV pielikums, A.12 (trešais ievilkums) – 

IV pielikums, A.13 IV pielikums 13. punkts 
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IV pielikums, A.14, pirmā daļa IV pielikums 15. punkts 

IV pielikums, A.14, otrā daļa IV pielikums 14. punkts 

IV pielikums, A.15 IV pielikums 16. punkts 

IV pielikums, A.16 IV pielikums 17. punkts 

IV pielikums, A.17 – 

IV pielikums, B.1 IV pielikums 19. punkts 

IV pielikums, B.2 IV pielikums 21. punkts 

IV pielikums, B.3 IV pielikums 20. punkts 

IV pielikums, B.4 IV pielikums 22. punkts 

IV pielikums, B.5 IV pielikums 23. punkts 

V pielikums, 1. iedaļa – 

V pielikums, 2. iedaļa – 

V pielikums, 3. iedaļa, pirmā daļa, a) 

apakšpunkts 

VII pielikums, A daļa, 1. iedaļa, pirmā daļa, 

a) apakšpunkts 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

V pielikums, 3. iedaļa, pirmā daļa, b) 

apakšpunkts 

VII pielikums, A daļa, 1. iedaļa, pirmā daļa, 

b) apakšpunkts 

V pielikums, 3. iedaļa, otrā daļa VII pielikums, A daļa, 1. iedaļa, otrā daļa 

V pielikums, 3. iedaļa, trešā daļa VII pielikums, A daļa, 3. iedaļa 

V pielikums, 4. iedaļas a) apakšpunkts VII pielikums, A daļa, 2. iedaļa, otrā un 

trešā daļa 

V pielikums, 4. iedaļas b) apakšpunkts VII pielikums, A daļa, 2. iedaļa, pirmā daļa 
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V pielikums, 4. iedaļas c) apakšpunkts VII pielikums, A daļa, Ievads 

VI pielikums, 1. iedaļa IX pielikums, Ievads 

VI pielikums, 2. iedaļa IX pielikums, 1. un 2. iedaļa 

VI pielikums, 3. iedaļa IX pielikums, 3. iedaļa 

VI pielikums, 4. iedaļa, pirmā daļa IX pielikums, 4. iedaļa, pirmā daļa 

VI pielikums, 4. iedaļa, otrā daļa IX pielikums, 7. iedaļa 

VI pielikums, 5. iedaļa IX pielikums, 6. iedaļa 

VI pielikums, 6. iedaļa, pirmais teikums IX pielikums, 5. iedaļa 

VI pielikums, 6. iedaļa, otrais un trešais 

teikums 

14. panta 6. punkts 

VI pielikums, 7. iedaļa IX pielikums, 8. iedaļa 

VII pielikums, 1. iedaļa XI pielikums, 1. iedaļa 

VII pielikums, 2. iedaļa XI pielikums, 2. iedaļa 

VII pielikums, 3. iedaļa XI pielikums, 3. iedaļa 

VII pielikums, 4. iedaļa XI pielikums, 4. iedaļa 

VII pielikums, 5. iedaļa XI pielikums, 5. iedaļa 

VII pielikums, 6. iedaļa XI pielikums, 6. iedaļa 

VII pielikums, 7. iedaļa XI pielikums, 7. iedaļa 

Direktīva 98/37/EK Šī direktīva 

VIII pielikums – 

IX pielikums – 
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I. Ievads 

 

1. 2001. gada 26. janvārī Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 1 Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvai par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK, balstoties uz EK 

Līguma 95. pantu. 

 

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2001. gada 12. septembrī nāca klajā ar 

atzinumu 2. 

 

3. Eiropas Parlaments 2002. gada 4. jūlijā nāca klajā ar atzinumu pirmā lasījumā 3. 

 

4. Padome 2005. gada  18. jūlijā pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar EK Līguma 251. pantu. 

 

 

II. Mērķi 

 

Projektā paredzēts, ka šī direktīva grozīs Direktīvu 95/16/EK, lai atjauninātu tehniskus 

noteikumus, inter alia, attiecinot direktīvas darbības jomu uz pārnēsājamām mašīnām, kas 

darbojas ar patronām, un jaunbūvju celtņiem. 

 

 

III. Kopējās nostājas analīze, kas izklāstīta dokumentā 5786/05 

 

1. Ievads 

 

Padome priekšlikumu ir stipri pārstrādājusi, daļēji tāpēc, lai nodrošinātu visā dokumentā 

vienādu terminoloģiju. 

 

                                                 
1 OV C 154, 29.5.2001., 164. lpp. 
2 Atzinums CES 1112/2001, OV C 311, 7.11.2001., 1. lpp. 
3 Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Padomes sagatavotājstruktūrās notikušās (vairāk nekā trīs gadus) ilgās debates ir ļāvušas 

iekļaut visus paredzētos elementus, kas varētu novērst drīzu šā tiesību akta novecošanu.  

 

2. Jauni kopējās nostājas elementi salīdzinājumā ar Komisijas iesniegto 

priekšlikumu 

 

Padome kopējā nostājā ir: 

 

- izdarījusi grozījumus attiecībā uz direktīvas darbības jomu (1. pants), skaidri 

pievienojot dažādus jautājumus, no kuriem daži iepriekš bija minēti tikai 

pielikumos; 

- pievienojusi dažu kategoriju ražojumus tiem, kas bija atstāti ārpus direktīvas 

darbības jomas, piemēram, dažādus transporta līdzekļus, lai izvairītos no 

dublēšanās ar citām direktīvām, un mašīnas, kuras īpaši izstrādātas pētniecības / 

laboratoriju vajadzībām (1. pants); 

- sastādījusi nepilnīgu 2. panta c) punktā minēto drošības elementu sarakstu, ko var 

grozīt, izmantojot komitoloģijas procedūru (22. pants), ar ko izveido jaunu 

Mašīnu komiteju; 

- būtiski pārstrādājusi pielikumu par veselības aizsardzības un drošuma prasībām; 

- iekļāvusi tabulu savstarpējām atsaucēm uz Direktīvu 98/37/EK un šo direktīvu, lai 

atvieglotu piemērojumu, kaut arī atbilstošo daļu saturs nav idents; 

- visā tekstā izdarījusi daudzus terminoloģiskus grozījumus. 

 

Grozījumi, ko Padome iekļāvusi pilnībā 

 

16. grozījums par atsaucēm uz Direktīvu 92/59/EEK; 

18. grozījums par preču brīvas aprites ierobežojumiem; 

42. grozījums, ar ko transportēšanu pievieno fāzēm, kurās jānovērš apdraudējumi; 

74. grozījums par to, ka izgatavotāja pārstāvja vārds un adrese jānorāda tikai tad, kad tas 

vajadzīgs. 
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Grozījumi, ko Padome iekļāvusi daļēji vai pārstrādājusi 

 

15. grozījums par definīcijām – Padome iekļāvusi daļēji komplektētu mašīnu, drošības 

elementu definīcijas un citas, kas ietvertas šajā grozījumā; 

23. grozījums par atbilsmes vērtējuma procedūru; 

27. grozījums par CE marķējumu; 

31. grozījums par attiecīgu valstu / Komisijas ierēdņu pienākumu ievērot profesionālu 

slepenību; 

49. grozījums par stacionāriem sargiem, kuru pārstrādāja; 

56. grozījums par marķējumiem, ko iekļāva daļēji; 

57. grozījums par valodu lietojumu un norādēm; 

66. grozījums ar konkrētu norādi, kā informācija jāpiestiprina pie cēlējiekārtām; 

75. grozījums – tikai attiecībā uz to daļu, kurā norādīts, ka atsaucēm uz piemērotajām 

direktīvām jābūt skaidri norādītām, izmantojot atsauces uz Oficiālo Vēstnesi. 

 

Komisijai nepieņemami grozījumi, ko Padome tālab nav iekļāvusi 

 

1. grozījums – par uzlabotiem mašīnu darbības parametriem no apkārtējās vides 

viedokļa; 

4. grozījums – par direktīvas nepiemērošanu konkrētos apstākļos; 

5. grozījums par ierīcēm, ko izmanto rotaļlaukumos un izklaides parkos; 

6. un 11. grozījums – par CE marķējumu; 

7. un 8. grozījums – par brīvprātīgas sertifikācijas un marķējuma sistēmām; 

9., 20. un 32. grozījums – par komitoloģiju; 

10. grozījums – par augstsprieguma ierīcēm; 

12. grozījums – par vecu mašīnu drošuma uzlabojumiem; 

13. grozījums – par nākotnē pieņemamu tiesību aktu kodifikāciju; 

19. grozījums – par saskaņotiem mašīnu standartiem; 
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24., 26. un 30. grozījums – par riska analīzi un atbilsmes vērtējuma procedūru; 

25. grozījums – par daļēji komplektētām mašīnām; 

28. un 29. grozījums – par tirgus uzraudzību; 

33. un 37. grozījums – par "celtņa" definīciju; 

34. grozījums – par Komisijas vērtējumu dažādām prasībām saskaņā ar "jauno pieeju"; 

35. grozījums – par nākamās direktīvas stāšanos spēkā; 

39. grozījums – par termina "Kopiena" aizstāšanu ar terminu "Eiropas Savienība" visā 

tekstā; 

40. grozījums – par atsauci uz "saimniecisku samērību"; 

44. grozījums – par izgatavotāja saistībām mašīnu pārkraušanas / transportēšanas laikā; 

36. grozījums – par kontroles sistēmām; 

48. grozījums – par mašīnu stabilitāti; 

50. grozījums – par sēdvietām mašīnās; 

55. grozījums – par apdraudējumiem pakļautu personu pārvietošanos; 

58. grozījums – par lietošanas pamācību saturu; 

60. grozījums – par vibrācijām; 

38. grozījums – par "mešanas ierīces" definīciju; 
65. grozījums – par cēlējierīču konstrukciju; 

67. grozījums – par vadības ierīču konstrukciju; 

70. grozījums – par rokas vadības ierīcēm; 

71. un 73. grozījums – par celtniecības pacēlājiem; 

77. grozījums – par tehniskas dokumentācijas pieejamību; 

78. un 79. grozījums – par sērijveidā ražotām identām mašīnām; 

82. grozījums – par personām, kas atbild par priekšlikuma 12. pantā minēto pienākumu 

pildīšanu (atbilsmes vērtējums); 

83. grozījums – par mašīnu datubāzes izveidi, nodrošinot veselīgu un drošu darba vidi. 
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Komisijai nepieņemami grozījumi 

 

2. un 3. grozījums par rūpniecības objektu un medicīnas iekārtu svītrošanu; 

17. un 82. grozījums par atbilsmes vērtējuma procedūru; 

22. grozījums par riska analīzi; 

31. grozījums par profesijas noslēpumiem; 

45. un 36. grozījums par bīstamām situācijām; 

47. grozījums par “prasību piemērošanu darbībām ar mašīnām”; 

59. grozījums par mērīšanas procedūrām; 

61. un 38. grozījums par definīcijām, kas attiecas uz cēlējierīcēm; 

62. grozījums par statiskām un dinamiskām pārbaudēm; 

63. grozījums par vadības ierīcēm, kas atgriežas neitrālā stāvoklī, tiklīdz tās atlaiž; 

64. grozījums par mašīnu noslodzi; 

69. grozījums par marķējumiem; 

72. grozījums par rūpniecisku pacēlāju gaitas joslu; 

76. grozījums par paņēmieniem, ko izmantot, lai piestiprinātu CE marķējumu; 

80. grozījums par koordinācijas pienākumu. 

 

 

IV. Secinājumi 

 

Padome tekstu ir tiktāl pārveidojusi, ka nebūtu pareizi to tieši salīdzināt ar sākotnējo 

priekšlikumu. 

Pārrakstīšanu atzina par vajadzīgu, lai sasniegtu trīs mērķus: 

- nodrošinātu terminoloģisku konsekvenci visā projektā, tādējādi atvieglinot tā 

piemērojumu; 

- pievērstos aspektiem, kas nodarbina rūpnieciski iesaistītās ieinteresētās puses, kam 

vajadzēs to piemērot; 

- viegli varētu pāriet no pašlaik spēkā esošās direktīvas pie šīs. 

Tas arī noteicis to, cik ļoti Eiropas Parlamenta iesniegtie grozījumi ir ņemti vērā, jo pēc 

sākotnējās pārstrādes daudzi no tiem vairs nebija būtiski. 
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- Pieņemšana (TA + D) 
a) kopējās nostājas pieņemšanu 
b) Padomes paskaidrojuma raksta pieņemšana 
= Deklarācijas 

 
 

1. Padomes un Komisijas deklarācija par 1. panta 2. punkta e) apakšpunktu 

 

"Padome un Komisija paziņo, ka, lai vienā saskaņošanas direktīvā iekļautu visus veselības 

aizsardzības un drošības aspektus, kas saistīti ar lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, 

Direktīvā 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības 

traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un 

atsevišķām tehniskām vienībām, jāizdara grozījumi, lai ņemtu vērā visus riskus jomā, ko aptver 

direktīva par mašīnām. Grozot Direktīvu 2003/37/EK, būtu jāparedz tāds grozījums direktīvā par 

iekārtām, ar ko 1. panta 2. punkta e) apakšpunkta pirmajā ievilkumā svītrotu tekstu "saistībā ar 

riskiem" 
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2. Komisijas deklarācija par 7. pantu 

 

"Komisija paziņo, ka tā veiks visus vajadzīgos centienus attiecībā uz standartizācijas pilnvaru 

noslēgšanu, kas minētas 2. panta l) punktā, lai informācija par katru standartu, kuru atsauces ir 

publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, būtu pieejama attiecīgo standartu iespējamiem 

lietotājiem, norādot attiecību starp tās klauzulām un veselības aizsardzības un drošības 

pamatprasībām. Pārskatot "jauno pieeju", precizēs, kā īstenot šādas saskaņotas informācijas 

prasības horizontālā līmenī visās "jaunās pieejas" direktīvās." 

 

3. Komisijas deklarācija par 16. panta 3. punktu 

 

"Neskarot Kopienas tiesību aktu ievērošanu, Komisija, pārskatot "jauno pieeju", precizēs 

nosacījumus citu marķējumu uzlikšanai kopā ar CE marķējumu, vai tie būtu valsts, Eiropas vai 

privāti marķējumi." 

 

 

 

________________________ 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 

atbilstīgi EK dibināšanas līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par  
 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par 
mehānismiem pieņemšanu un Direktīvas 95/16/EK grozīšanu 

1. INFORMĀCIJA 

Priekšlikuma iesniegšanas diena Padomē un Eiropas Parlamentā 
[KOM(2000) 899 – 2001/0004 (COD)] saskaņā ar Līguma 95. pantu 

2001. gada 26. janvāris

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma sniegšanas datums 2001. gada 12. septembris

Eiropas Parlamenta atzinuma sniegšanas datums, pirmais lasījums 2002. gada 4. jūlijs

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums [KOM(2003) 48 – 
2001/0004 (COD)] 

2003. gada 11. februāris

Kopējās nostājas pieņemšanas datums 2005. gada 18. jūlijs

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Sākotnējā priekšlikuma mērķis bija attiecīgās nozares izstrādājumu brīvas kustības 
nodrošināšana, garantējot augstu līmeni veselības aizsardzības, drošības un patērētāju 
aizsardzības jomās. Attiecīgās nozares izstrādājumi pēc būtības ir mehānismi un 
izstrādājumi, ko lieto saistībā ar mehānismiem. 

Atbilstoši 1994. gada Molitor ziņojuma secinājumiem sākotnējā priekšlikuma mērķis 
bija sniegt dažādu koncepciju labāku izklāstu, precizēt atsevišķus viedokļus un 
sekmīgāk nodrošināt noteikumu viendabīgu piemērošanu. Šim nolūkam tika uzlaboti 
atbilstības novērtējuma un tirgus uzraudzības procedūru skaidrojumi, izvairoties no 
šo procedūru atšķirīgas interpretācijas. 

Sākotnējo priekšlikumu par Mehānismu direktīvas pārskatīšanu sagatavoja, 
pamatojoties uz ierosinājumiem, ko izstrādāja dažādu jomu neatkarīgu ekspertu 
augsta līmeņa grupa. Tajā ņēma vērā arī pieredzi, ko guva, īstenojot praksē grozīto 
Direktīvu 89/392/EEK1.  

                                                 
1 Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīva 89/392/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā 

uz mehānismiem (OV L 183, 29.06.1989., 9. lpp.). Šo direktīvu kodificēja ar Eiropas Parlamenta un 
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Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz mašīnām, OV L 331, 23.7.1998., 1. lpp. Direktīva ir grozīta ar Direktīvu 
98/79/EK (OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.). 
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Sākotnējā priekšlikuma galvenie elementi bija šādi: 

• precīzāka direktīvas darbības lauka definīcija, robežu noteikšana ar citām 
direktīvām, jo īpaši ar Zemsprieguma2 un Pacēlāju direktīvām3, kā arī skaidrāks 
„daļēji nokomplektētu mehānismu” jēdziena apraksts; 

• stingrāku prasību noteikšana attiecībā uz tirgus uzraudzību un paziņojumiem 
atbilstības novērtēšanas iestādēm; 

• pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas procedūras ieviešana zināmām mehānismu 
kategorijām. 

Lai vēl vairāk uzlabotu direktīvu, grozītajā priekšlikumā Komisija ir iekļāvusi 
daudzus Eiropas Parlamenta ierosinājumus. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārējas piezīmes par kopējo nostāju 

Padome kopējo nostāju ir pieņēmusi vienprātīgi. 

Tā Komisijas grozītajā priekšlikumā rada daudzas pārmaiņas, kas ievērojami uzlabo 
priekšlikuma tekstu, tajā pašā laikā saglabājot tā sākotnējos mērķus – piemērošanas 
vienkāršošanu un skaidrību.  

Galvenie grozījumi, ko pirmajā lasījumā ierosinājis Eiropas Parlaments, ir, 
piemēram, kopējā nostājā ieviestā ražotāja atbilstības deklarācija trešās personas 
sertifikācijas vietā mehānismiem, kas rada lielāku apdraudējumu vienveidotu 
standartu pilnīgas piemērošanas gadījumā, un prasību pastiprināšana pilnvarotajām 
iestādēm. 

Daudzi no kopīgajā nostājā ieviestajiem pārveidojumiem ir saistīti ar uzlabojumiem 
teksta izklāstā vai satur redakcijas labojumus, kas nemaina direktīvas būtisko nozīmi 
vai praktisko piemērošanu. 

Jo īpaši I pielikuma par būtiskām veselības un drošības prasībām izkārtojums ir 
pielāgots, lai pēc iespējas vairāk saskaņotu to ar pašreizējās direktīvas izkārtojumu. 
Turklāt grozītā priekšlikuma I pielikuma 7. un 8. nodaļā ietvertās būtiskās veselības 
aizsardzības un drošības prasības ir iekļautas 4. un 6. nodaļā, kas attiecas uz 
pacēlājiem un cilvēku pārvietošanu pacēlājos. 

                                                 
2 Padomes 1973. gada 19. februāra Direktīva 73/23/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 

attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, OV L 77, 
26.3.1973., 29. lpp.Direktīva grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.2003., 1. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīva 95/16/EK par dalībvalstu likumu 
tuvināšanu attiecībā uz pacēlājiem, OV L 213, 7.9.1995., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Regulu (EK) 
Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.). 
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3.2. Eiropas Parlamenta grozījumi, kas pilnībā, daļēji vai principā ietverti grozītajā 
priekšlikumā un pilnībā, daļēji vai principā iekļauti kopējā nostājā 

Kopējā nostājā ir iekļauti šādi grozījumi, kas reizumis ir pārveidoti: 

14. – par darbības jomu un izņēmumiem (daļēji), 15. – par definīcijām (daļēji), 16. – 
par atsaucēm uz Direktīvu 92/59/EEK (pilnībā), 17. un 82. – par pienākumiem, laižot 
tirgū un nododot ekspluatācijā (daļēji), 18. – par kustības brīvību (pilnībā), 22. – par 
atbilstības novērtējumu (principā, taču tas ir iekļauts I pielikumā – Vispārējie 
principi), 23. – par atbilstības novērtējumu (pilnībā), 27. – par CE marķējumu 
(daļēji), 30. – par pilnvarotajām iestādēm (principā), 36. un 45. – par vadības sistēmu 
drošību un uzticamību (daļēji), 41. – par definīcijām I pielikumā (daļēji), 42. – par 
drošības integrācijas principiem (pilnībā), 49. – par stacionāriem aizsargiem (daļēji), 
51. – par elektrības padevi (principā), 56. – par mehānismu marķējumu (daļēji), 74. – 
par atbilstības deklarāciju (principā), 75. – par atbilstības deklarāciju (daļēji), 80. – 
par obligātiem kritērijiem paziņojumiem iestādēm (daļēji). 

3.3. Eiropas Parlamenta grozījumi, kas grozītajā priekšlikumā ir iekļauti pilnībā, 
daļēji vai principā, bet nav iekļauti kopējā nostājā 

Šādi grozījumi ir iekļauti grozītajā priekšlikumā, taču kā tādi nav iekļauti kopējā 
nostājā: 

2. – par apsvērumu, ar ko izskaidro ražošanas vietu izslēgšanu, 3. – par apsvērumu, 
ar ko izskaidro medicīnas ierīču izslēgšanu, 47. – par stabilitāti, 59. – par 
instrukcijām pārnēsājamiem rokas un/vai ar roku vadāmiem mehānismiem, 62. – par 
pacēlājmehānismu pārbaudi, 63. – par pacēlājmehānismu kustības vadību, 64. – par 
pacēlājmehānismu kraušanas vadību, 66. – par ķēžu un trošu marķējumu, 69. – par 
cilvēku pacēlājmehānismu marķēšanu, 72. – par celtniecības pacēlāju aizsargierīcēm 
un 76. – par CE marķējumu. 

3.4. Grozītajā priekšlikumā un kopējā nostājā neiekļautie Eiropas Parlamenta 
grozījumi 

Šādi grozījumi netika iekļauti ne grozītajā priekšlikumā, ne arī kopējā nostājā: 

1. – par apsvērumu attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem, 4. – par apsvērumu 
attiecībā uz apdraudējumu izslēdzošiem mehānismiem/mehānismiem bez riska 
izraisīt nelaimes gadījumus, 5. – par apsvērumu attiecībā uz gadatirgu un izklaides 
parku iekārtām, 6., 7., 8. un 11. – par apsvērumu attiecībā uz CE marķējumu un 
brīvprātīgu sertifikāciju un marķējumu, 9., 20. un 32. – par apsvērumiem attiecībā uz 
komitoloģiju, 10. – par apsvērumu attiecībā uz augstsprieguma iekārtām, 12. – par 
apsvērumu novecojušu mehānismu sakarā, 13. – par apsvērumu attiecībā uz tiesību 
aktu kodifikāciju, 19. – par saskaņotiem standartiem, 24. – par atbilstības 
novērtējumu, 25. – par daļēji nokomplektētiem mehānismiem, 26. – par pilnvarotām 
iestādēm, 28. un 29. – par tirgus uzraudzību, 31. – par konfidencialitāti, 33. un 37. – 
par Pacēlāju direktīvu, 34. – par Jaunās pieejas koncepcijas vērtēšanu, 35. – par 
direktīvas stāšanos spēkā, 40. – par sākotnējiem apsvērumiem I pielikumā, 44. – par 
mehānismu pārvietošanu un transportēšanu, 50. – par sēdekļiem mehānismos, 55. – 
par apdraudētu personu netraucētu pārvietošanos, 58. – par instrukcijām, 60. – 
prasības attiecībā uz vibrācijām, 65. – par pacelšanas procesu, 67. – par cilvēku 
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pacelšanas vai pārvietošanas vadību, 70. – par cilvēkiem paredzētiem pacēlājiem ar 
ierobežotām kustības spējām, 71. un 73. – par celtniecības pacēlājiem, 77. – par 
tehnisko dokumentāciju, 78. – par IX pielikumu, 79. – par X pielikumu, 83. – par 
apsvērumu attiecībā uz datu bāzes izveidošanu. 

3.5. Eiropas Parlamenta grozījumi, kas nav iekļauti grozītajā priekšlikumā, bet ir 
ietverti kopējā nostājā 

Šādi grozījumi netika iekļauti grozītajā priekšlikumā, bet ir iekļauti kopējā nostājā: 

48. – par aizsargu un aizsardzības ierīču vajadzīgajiem raksturlielumiem, un daļa no 
57. grozījuma par instrukcijām, kas atceļ prasību, ka „instrukcijām jāattiecas vienīgi 
uz attiecīgo mehānismu”. 

3.6. Citi pārveidojumi, kas iekļauti Padomes kopējā nostājā, salīdzinājumā ar 
grozīto priekšlikumu 

Pārveidojumi apsvērumos 

Grozītā priekšlikuma 1. apsvērums ir nedaudz pārveidots, lai tas kļūtu saprotamāks. 

Grozītā priekšlikuma 4. apsvērums ir svītrots, jo tas bija zaudējis spēku sakarā ar 
pārveidojumiem kopējās nostājas tekstā. 

Grozītā priekšlikuma 6. un 7. apsvērums nav iekļauti kopējā nostājā. 

Grozītā priekšlikuma 8. apsvērums ir sadalīts jaunā kopīgās nostājas 5. un 
6. apsvērumā. Kopīgās nostājas jaunais 6. apsvērums ir pārveidots skaidrības labad. 

Grozītā priekšlikuma 9. apsvērums tiek uzskatīts par lieku un svītrots. 

Kopējā nostājā iekļauj jaunu 7. apsvērumu, kas skaidro attiecības ar Padomes 
Direktīvu 89/665/EEK. 

Kopējā nostājā iekļauj jaunu 11. apsvērumu, kas ir saistīts ar 9. pantu. 

Grozītā priekšlikuma 13. apsvērums kopējā nostājā ir nedaudz pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma 14. apsvērums kopējā nostājā ir nedaudz pārveidots. 

Lai parādītu pārmaiņas kopējās nostājas 16. pantā, 19. apsvērums ir nedaudz 
pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma 24. apsvērums kopējā nostājā ir pārveidots, iekļaujot to kopējā 
nostājā ar 28. kārtas numuru. 

Grozītā priekšlikuma 27. apsvērums ir pārveidots saskaņā ar saskaņoto starpiestāžu 
standarta tekstu, iekļaujot to kopējā nostājā ar 26. kārtas numuru. 

Kopējā nostājā ir iekļauts jauns 27. apsvērums, kurā dalībvalstis mudina izstrādāt un 
publiskot tabulas, kas rāda korelāciju starp direktīvu un tās transponēšanas 
pasākumiem. 
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Pārveidojumi pantos 

Grozītā priekšlikuma 1. panta 1. punkts kopējā nostājā ir pārveidots, lai viennozīmīgi 
uzskaitītu visas produkcijas kategorijas, kas iekļautas direktīvā. 

Grozītā priekšlikuma 1. panta 2. punkts kopējā nostājā ir pārveidots, lai precizētu 
direktīvas darbības jomu, 

– svītrojot liekus produkcijas kategoriju izņēmumus, piemēram, parastus 
„komponentus” a) apakšpunktā, „ražošanas vietas kopumā” m) apakšpunktā un 
„medicīnas ierīces” n) apakšpunktā, jo neviens no tiem neatbilst 1. panta 1. punktā 
minētajām kategorijām; 

– izslēdzot visus ieročus d) apakšpunktā, jo direktīvas drošības kritēriji nav 
atbilstoši šā veida produkcijai; 

– apstiprinot, ka e) apakšpunktā minētie lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktori nav iekļauti Direktīvā 2003/37/EK4 ietvertajos apdraudējumos, lai 
uzlabotu šādu mehānismu drošību un novērtētu jaunos tiesību aktus; 

– iekļaujot h) apakšpunktā izņēmumu – „pētījumu nolūkiem īpaši projektēti un 
izstrādāti mehānismi pagaidu lietošanai laboratorijās”, kuriem nebūtu saprātīgi 
piemērot šo direktīvu; 

– svītrojot frāzi „visu veidu motori” grozītā priekšlikuma l) apakšpunktā, jo tie ir 
iekļauti kategorijā „daļēji nokomplektēti mehānismi”. 

Grozītā priekšlikuma 2. pants kopējā nostājā ir pārveidots, lai uzlabotu tā juridisko 
precizitāti, domas skaidrību un panāktu ciešāku atbilstību Jaunās pieejas principiem: 

– ievadteikuma nozīme ir precizēta ar nolūku, lai šajā direktīvā termins 
„mehānismi” apzīmētu produkciju, kas minēta 1. panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā; 

– grozītā priekšlikuma a) un b) definīcijas terminam „mehānismi” rediģējot ir 
uzlabotas un kopējā nostājā apvienotas vienā a) definīcijā; 

– grozītā priekšlikuma d) apakšpunktā minētā definīcija „drošības komponents” ir 
uzlabotā redakcijā un kopējā nostājā iekļauta kā c) apakšpunkts. Turklāt drošības 
komponentu saraksts tika pārvietots uz jaunu V pielikumu, iekļaujot to kopējā 
nostājā; 

– kopējās nostājas e) apakšpunktā iekļauta jauna definīcija par „ķēdēm, trosēm un 
siksnām”; 

– grozītā priekšlikuma f) apakšpunktā sniegtā definīcija par „maināmu mehānisku 
pārvades ierīci” ir uzlabotā redakcijā; 

                                                 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 

apstiprinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, piekabēm un maināmām velkamām 
mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām. OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp. 
Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.). 
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– grozītā priekšlikuma g) apakšpunktā sniegtā definīcija par „aizsargiem maināmai 
mehāniskai pārvades ierīcei” uzskatāma par lieku un kopējā nostājā svītrota, jo tā 
ir tikai viena no daudzām drošības komponentu kategorijām; 

– grozītā priekšlikuma h) apakšpunktā sniegtā definīcija par „pārnēsājamu 
nostiprināšanas ierīci” uzskatāma par lieku un kopējā nostājā svītrota, jo tā ir tikai 
viena no daudzām mehānismu kategorijām; 

– grozītā priekšlikuma i) apakšpunktā sniegtā definīcija par „daļēji nokomplektētu 
mehānismu” ir uzlabotā redakcijā, lai labāk saskaņotos ar jēdzienu „mehānismi”, 
un kopējā nostājā tā ir iekļauta kā g) apakšpunkts; 

– grozītā priekšlikuma j) apakšpunktā sniegtā definīcija par „laišanu tirgū” ir 
pārveidota, lai labāk atspoguļotu tās produkcijas reālo situāciju tirgū, ko aptver 
Mehānismu direktīva, un kopējā nostājā tā ir iekļauta kā h) apakšpunkts; 

– grozītā priekšlikuma k) apakšpunktā minētā definīcija „ražotājs” ir uzlabotā 
redakcijā un kopējā nostājā iekļauta kā i) apakšpunkts; 

– grozītā priekšlikuma m) apakšpunktā minētā definīcija „nodošana ekspluatācijā” 
ir pārveidota, tās nobeiguma daļu uzskatot par lieku, un tā ir iekļauta kopējā 
nostājā kā k) apakšpunkts; 

– grozītā priekšlikuma n) apakšpunktā minētā definīcija „saskaņots standarts” ir 
uzlabotā redakcijā un kopējā nostājā iekļauta kā l) apakšpunkts. 

Grozītā priekšlikuma 3. pants ir uzlabotā redakcijā. 

Grozītā priekšlikuma 4. pants ir uzlabotā redakcijā. 

Grozītā priekšlikuma 5. pants ir uzlabotā redakcijā. 

Grozītā priekšlikuma 6. pants ir uzlabotā redakcijā. 

Grozītā priekšlikuma 8. pants ir pārveidots, ņemot vērā pārmaiņas 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajā drošības komponentu sarakstā, pārceļot 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētos pasākumus no regulatīvās procedūras uz 8. panta 2. punktā 
ietverto konsultāciju procedūru, un svītrojot 8 panta 1. punkta c) apakšpunktā un 
8. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētos pasākumus, kas kļuvuši lieki sakarā ar 
pārmaiņām I pielikumā. Augstāk minēto pārmaiņu rezultātā grozītā priekšlikuma 
8. panta 1. punkta e) apakšpunkts ir pārveidots par atbilstošā panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.  

Grozītā priekšlikuma 9. pants ir pārveidots, lai procedūru padarītu skaidrāku. Kopējā 
nostājā kā nosacījums konkrētu pasākumu pieņemšanai ir paredzēts, ka saskaņā ar 
10. pantā minēto procedūru saskaņota standarta apstrīdēšanai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst būtiskajām veselības aizsardzības un drošības 
prasībām tā darbības jomā, vai arī saskaņā ar 11. pantā minēto procedūru Komisija 
uzskata, ka drošības klauzula attiecībā pret kādu izstrādājumu ir pamatota. 
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Grozītā priekšlikuma 11. pants ir pārveidots, lai ieinteresētās puses būtu labāk 
informētas par Komisijas lēmumu jautājumā par dalībvalstu veikto pasākumu 
pamatotību. 
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Grozītā priekšlikuma 12. pants ir pārveidots, lai uzlabotu direktīvas saprotamību un 
praktisko piemērošanu: 

– grozītā priekšlikuma 1. punkts ir pārveidotā redakcijā, ņemot vērā pārmaiņas 
procedūrās; 

– grozītā priekšlikuma 2. punktā minētā procedūra ir svītrota, uzskatot to par pārāk 
birokrātisku; 

– grozītā priekšlikuma 3. punkta redakcija ir uzlabota, un tas kopējā nostājā ir 
iekļauts kā 2. punkts; 

– grozītā priekšlikuma 4. punkta redakcija ir uzlabota un b) apakšpunktā minētā 
alternatīvā „IX pielikumā noteiktā procedūra saskaņoto standartu pielāgošanai” 
ir svītrota pievienotās vērtības trūkuma dēļ, un viss punkts kopējā nostājā ir 
iekļauts kā 3. punkts; 

– grozītā priekšlikuma 5. punkta redakcija ir uzlabota, un tas kopējā nostājā ir 
iekļauts kā 4. punkts. 

Grozītā priekšlikuma 13. panta redakcija ir uzlabota, un kopējā nostājā ir iekļautas 
papildu prasības, kas nodrošina labāku izsekojamību un lielāku juridisku noteiktību. 

Grozītā priekšlikuma 14. panta redakcija ir uzlabota. 

Grozītā priekšlikuma 15. pants ir pārveidots, svītrojot otro punktu. 

Grozītā priekšlikuma 16. panta redakcija ir uzlabota, lai veicinātu tā praktisku 
piemērošanu. 

Grozītā priekšlikuma 17. panta redakcija ir uzlabota. 

Grozītā priekšlikuma18. panta redakcija ir uzlabota. 

Kopējā nostājā 19. pantam ir pievienots otrs punkts, lai uzsvērtu koordinācijas 
nozīmi tirgus uzraudzībā. 

Grozītā priekšlikuma 22. pants ir pārveidots saskaņā ar standarta noteikumiem, par 
kuriem panākta vienošanās starp iestādēm. 

Grozītā priekšlikuma 24. panta redakcija ir uzlabota un pārveidota, lai noteiktu 
nepārprotamas robežas ar citām direktīvām un saskaņotu Mehānismu direktīvā un 
Pacēlāju direktīvā izmantotos terminus. 

Grozītā priekšlikuma 25. panta redakcija ir uzlabota. 

Grozītā priekšlikuma 26. pants ir pārveidots saskaņā ar standarta formulējumiem, par 
kuriem panākta vienošanās starp iestādēm. 

Kopējā nostājā ir iekļauts jauns 27. pants, lai veicinātu pakāpenisku valstu noteikumu 
nomaiņu attiecībā uz pārnēsājamām nostiprināšanas ierīcēm un cita veida 
triecienmehānismiem. 
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Pārveidojumi pielikumos 

Grozītā priekšlikuma I pielikumā nodaļas virsraksts „Sākotnējie apsvērumi” kopējā 
nostājā ir pārveidots uz „Vispārējie principi” un visas nodaļas redakcija ir uzlabota. 
Turklāt kopējās nostājas 1. punktā ir izklāstīts pastāvīgi atkārtotais apdraudējuma 
novērtēšanas un apdraudējuma samazināšanas process. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.1.1. punktā minētās definīcijas ir pārveidotas, lai 
tās saskaņotu ar standartizācijā pieņemtajiem terminiem, un kopējā nostājā skaidrības 
labad ir iekļautas definīcijas „paredzētais izmantojums” un „pamatoti paredzams 
nepareizs izmantojums”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.1.2. punkts „Drošības integrācijas principi” 
kopējā nostājā ir uzlabotā redakcijā. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.1.3. punkts „Ergonomika” kopējā nostājā ir 
pārveidots un iekļauts kā 1.1.6. punkts. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.1.5. punkts „Apgaismojums” kopējā nostājā ir 
nedaudz pārveidots un iekļauts kā 1.1.4. punkts. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.1.6. punkts „Mehānisma konstrukcija tā 
pārvietošanas atvieglošanai” ir pārveidotā redakcijā un kopējā nostājā iekļauts kā 
1.1.5. punkts. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.1. punkta „Vadības sistēmu drošība un 
uzticamība” jēga kopējā nostājā ir izklāstīta labāk, ņemot vērā direktīvas 
piemērošanas pieredzi. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.2. punktam „Manuālā vadība” kopējā nostājā ir 
dots oriģinālais virsraksts „Vadības ierīces” un tas ir pārveidots, ņemot vērā 
direktīvas piemērošanas praktisko pieredzi. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.3. punkts „Iedarbināšana” kopējā nostājā ir 
pārveidots, ņemot vērā rūpniecības praksi. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.4. punkts „Apstādināšana” kopējā nostājā ir 
pārveidots un drošu ražošanas paņēmienu veicināšanai tam ir pievienots 
1.2.4.2. punkts „Darbības apturēšana”.  

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.5. punkts „Vadības vai darbības režīma 
selektors” kopējā nostājā ir nedaudz pārveidots un tam ir dots jauns virsraksts 
„Vadības vai darbības režīmu izvēle”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.6. punkts „Kļūmes energopadevē” kopējā 
nostājā ir izvērsts plašāk. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.7. punkts „Kļūmes vadības ierīču slēgumā” ir 
svītrots, uzskatot, ka apdraudējums ir pietiekami iekļauts kopējās nostājas jaunajā 
1.2.1. punktā „Vadības sistēmu drošība un uzticamība”. 
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Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.2.8. punkts „Programmatūra” ir svītrots, uzskatot, 
ka šis apdraudējums ir pietiekami iekļauts kopējās nostājas jaunajā 1.7.1.1. punktā 
„Informācija un informācijas ierīces”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.3. punkts „Aizsardzība pret mehāniskām 
kļūmēm” kopējās nostājas redakcijā precizēšanas labad ir pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.4. punkts „Aizsargiem un aizsardzības ierīcēm 
vajadzīgie raksturlielumi” kopējās nostājas redakcijā lielākas skaidrības labad ir 
pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.5. punkts „Darbības un/vai pārvietošanās vadības 
pozīcijām vajadzīgie raksturlielumi” ir pārveidots un precizēts, uzskatot, ka 
atsevišķas tā daļas ir iekļautas kopējās nostājas jaunajā 1.2. punktā „Vadības 
sistēmas”. Šādi iegūtais teksts ir pārcelts uz kopējās nostājas 1.1.7. punktu „Darbības 
vadības pozīcijas” un 1.1.8. punktu „Sēdekļi”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.6. punkts „Citu faktoru radītais apdraudējums” 
kopējās nostājas redakcijā ir uzlabots un iekļauts kā 1.5. punkts. Bez tam, šā 
pielikuma 1.6.9. punkts „Troksnis”, 1.6.10. punkts „Vibrācijas”, 1.6.11. punkts 
„Radiācija”, 1.6.14. punkts „Bīstamu vielu izplūde” un 1.6.16. punkts ”Paslīdēšanas, 
aizķeršanās vai krišanas radītais apdraudējums” kopējā nostājā ir nedaudz pārveidots 
vienkāršošanas un efektīvākas piemērošanas labad. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.7. punkts „Apkope” kopējās nostājas redakcijā ir 
pārveidots un iekļauts kā 1.6. punkts. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.8. punkts „Informācija, brīdinājumi un 
brīdināšanas sistēmas” un 1.9. punkts „Mehānismu marķēšana” vienkāršošanas un 
skaidrības labad ir pārveidoti un kopējā nostājā iekļauti kā jauns 1.7. punkts 
„Informācija”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 1.10. punkts „Instrukcijas” ir būtiski uzlabots un 
precizēts, ņemot vērā direktīvas praktiskās piemērošanas pieredzi, un kopējā nostājā 
iekļauts 1.7. punktā kā 1.7.4. apakšpunkts „Instrukcijas”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 2.1. punkts „Lauksaimniecības produktu pārstrādes 
mašīnas un mehānismi kosmētiskajai un farmācijas rūpniecībai” kopējā nostājā ir 
nedaudz pārveidots sakarā ar direktīvas piemērošanas praktisko pieredzi. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 2.2. punkts „Pārnēsājamie rokas un/vai ar roku 
vadāmie mehānismi” kopējā nostājā ir pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 2.3. punkts „Pārnēsājamās nostiprināšanas ierīces” 
ir pārveidots un kopējā nostājā iekļauts kā 2.2.2. punkts „Pārnēsājamie 
nostiprināšanas un citi triecienmehānismi”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 2.4. punkts „Koka un līdzīgu materiālu apstrādes 
mehānismi” kopējās nostājas redakcijā ir pārveidots un iekļauts kā 2.3. punkts „Koka 
un pēc fiziskām īpašībām kokam līdzīgu materiālu apstrādes mehānismi”. 
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Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.1. punkts „Vispārējas prasības” kopējās nostājas 
redakcijā ir pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.1.2. punkts „Apgaismojums” ir svītrots, uzskatot, 
ka apdraudējums pietiekami iekļaujas kopējās nostājas vispārējā prasībā 
1.1.4. punktā „Apgaismojums”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.2. punkts „Darba vietas” kopējā nostājā ir 
nedaudz pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.3. punkts „Vadība” kopējās nostājas redakcijā ir 
pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.4. punkts „Aizsardzība pret mehāniskām 
kļūmēm” kopējā nostājā ir pārveidots, ņemot vērā direktīvas piemērošanas pieredzi, 
kā arī tā vienkāršošanas un jauninājumu veicināšanas labad. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.5. punkts „Aizsardzība pret citām kļūmēm” 
kopējās nostājas redakcijā ir pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 3.6. punkts „Norādes” kopējā nostājā ir pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 4.1. punktā „Vispārējas prasības” kopējās nostājas 
redakcijā ir ieviestas vairākas izmaiņas. Turklāt grozītā priekšlikuma I pielikuma 
4.1.1. punkts kopējā nostājā ir pārveidots, lai labāk saskaņotu to ar standartizācijā 
lietotajiem terminiem. Grozītā priekšlikuma definīcijas „Cilpa”, „Atsevišķs celšanas 
piederums” un „Nominālā slodze” tiek uzskatītas par liekām un svītrotas, tajā pašā 
laikā definīcija „Pacēlājs” no grozītā priekšlikuma 6.1.1. punkta „Definīcija” ir 
pārvietota uz kopējās nostājas 4.1.1. punktu „Definīcijas”. 

Kopējai nostājai ir pievienots I pielikuma 4.1.2.1. punkts „Nestabilitātes izraisītie 
apdraudējumi”, jo Direktīvā 98/37/EK to uzskatīja par lietderīgu. 

Kopējai nostājai ir pievienots 4.1.2.8. punkts „Nostiprinātas platformas mehānismu 
apkalpošanai”, kas papildina noderīgas vispārējās prasības šādiem 
pacēlājmehānismiem. 

Kopējai nostājai ir pievienots I pielikuma 4.1.3. punkts „Piemērotība noteiktam 
mērķim”, jo Direktīvā 98/37/EK to uzskatīja par lietderīgu. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 4.2.4. punkts „Apdraudēto personu riski” ir 
svītrots, uzskatot, ka kopējā nostājā tas iekļaujas jaunajā 4.1.2.8. punktā 
„Nostiprinātas platformas mehānismu apkalpošanai”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 4.3. punkts kopējās nostājas redakcijā ir pārveidots, 
lai terminus saskaņotu ar pašreiz lietotajiem standartiem. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 4.4. punkts „Instrukcijas” kopējās nostājas 
redakcijā ir pārveidots, lai terminus saskaņotu ar pašreiz lietotajiem standartiem. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 5. punkts „Būtiskas veselības aizsardzības un 
drošības papildu prasības mehānismiem, kas paredzēti apakšzemes darbiem” kopējās 



 

LV 14   LV 

nostājas redakcijā ir pārveidots un grozītā priekšlikuma 5.3. punkts „Apgaismojums” 
ir svītrots, uzskatot, ka apdraudējums pietiekami iekļaujas kopējās nostājas vispārējā 
prasībā 1.1.4. punktā "Apgaismojums”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 6.1. punkts „Vispārējas prasības” kopējā nostājā ir 
pārveidots, iekļaujot vispārējās prasības no grozītā priekšlikuma 8. nodaļas, un 
grozītā priekšlikuma 6.1.1. punkts „Definīcija” ir pārvietots uz kopējās nostājas 
4.1.1. punktu „Definīcijas”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 6.2. punkts „Manuālā vadība” kopējā nostājā ir 
nedaudz pārveidots. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 6.3. punkts „Apdraudējumi pacēlājā esošiem 
cilvēkiem” kopējā nostājā ir pārveidots un 6.3.3. punkts „Apdraudējums, 
priekšmetiem krītot uz pacēlāju” kopējā nostājā ir pārvietots no grozītā priekšlikuma 
8.1. punkta „Kabīne”. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 6.4. punkts „Nostiprinātas platformas mehānismu 
apkalpošanai” ir pievienots kopējai nostājai, vispārīgākā veidā iekļaujot prasības no 
grozītā priekšlikuma 7. un 8. nodaļas. 

Grozītā priekšlikuma I pielikuma 6.5. punkts „Norādes” kopējā nostājā ir nedaudz 
pārveidots nolūkā izdalīt galveno informāciju. 

Grozītā priekšlikuma 7. un 8. nodaļas būtiskās veselības aizsardzības un drošības 
prasības ir pārveidotas un iekļautas kā vispārīgākas prasības kopējās nostājas 4. un 
5. nodaļā. 

Grozītā priekšlikuma II pielikums „Deklarāciju saturs” ir nedaudz pārveidots un 
2. punkta „Uzraudzība” prasības kopējā nostājā ir pārvietotas no grozītā priekšlikuma 
VII, X un XI pielikuma. 

Grozītā priekšlikuma III pielikums „CE marķējums” kopējā nostājā ir nedaudz 
pārveidots un tā pēdējās daļas prasība par pilnvarotas iestādes identifikācijas numuru 
ir pārvietota no grozītā priekšlikuma XI pielikuma. 

Grozītā priekšlikuma IV pielikums „Mehānismu veidi, kuriem jāpiemēro kāda no 
12. panta 4. un 5. punktā minētajām procedūrām” kopējās nostājas redakcijā ir 
pārveidots un par lietderīgām uzskatītās trīs kategorijas, kas jau minētas Direktīvā 
98/37/EK, – „21. Drošības funkciju nodrošināšanas loģiskās vienības”, „22. 
Pretapgāšanās konstrukcijas (ROPS)” un „23. Aizsargkonstrukcijas pret krītošiem 
priekšmetiem (FOPS)” – ir pievienotas sarakstam. 

V pielikums „2. panta c) punktā minēto drošības komponentu indikatīvs saraksts” ir 
pārvietots no grozītā priekšlikuma 2. panta un kopējās nostājas redakcijā pārveidots. 
Turklāt kategorijas „2. Aizsardzības ierīces cilvēku klātbūtnes konstatēšanai”, „8. 
Pacēlājmehānismu iekraušanas un kustības vadības uzraudzības ierīces”, „11. 
Izlādētājsistēmas iespējami bīstamu elektrostatisko lādiņu veidošanās novēršanai”, 
„12. Energoierobežotāji un atbrīvotājierīces, kas minētas I pielikuma 1.5.7., 3.4.7. un 
4.1.2.6. punktā”, „13. Sistēmas un ierīces trokšņa un vibrāciju mazināšanai”, „14. 
Pretapgāšanās konstrukcijas (ROPS)” un „15. Aizsargkonstrukcijas pret krītošiem 
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objektiem (FOPS)”, „16. Bimanuālās vadības ierīces” un „17. Komponenti 
mehānismiem, kas paredzēti cilvēku pacelšanai un/vai nolaišanai starp dažādām 
platformām un ir iekļauti šajā sarakstā…” ir iekļautas kopējās nostājas indikatīvajā 
sarakstā. 

Grozītā priekšlikuma VI pielikums „Mehānismu tehniskā dokumentācija” ir 
pārveidots, ņemot vērā direktīvas piemērošanas praktisko pieredzi, un kopējā nostājā 
iekļauts kā VII pielikums. Kopējai nostājai ir pievienota B daļa, kurā izklāstīti 
noteikumi, kas attiecas uz „Atbilstošu tehnisko dokumentāciju daļēji 
nokomplektētiem mehānismiem”. 

Grozītā priekšlikuma VII pielikums „Atbilstības novērtējums ar iekšējām pārbaudēm 
par mehānismu ražošanu” kopējās nostājas redakcijā ir pārveidots un iekļauts tajā kā 
VIII pielikums. Turklāt atsevišķas saistības attiecībā uz ES atbilstības deklarāciju, 
CE marķējumu un tehnisko dokumentāciju ir svītrotas, jo kopējā nostājā tās jau ir 
iekļautas 5. pantā un jaunajā VII pielikumā. 

Grozītā priekšlikuma VIII pielikums „Atbilstības novērtējums mehānismiem, kas 
nerada nekādu raksturīgu apdraudējumu” ir svītrots, jo uz šo pielikumu attiecināmā 
atbilstības novērtējuma procedūra 12. pantā ir svītrota. 

Grozītā priekšlikuma IX pielikums „IV pielikumā minēto mehānismu atbilstība 
saskaņotajiem standartiem” ir svītrots, jo uz šo pielikumu attiecināmā atbilstības 
novērtējuma procedūra 12. pantā ir svītrota. 

Grozītā priekšlikuma X pielikums „ES parauga pārbaude mehānismiem, kas minēti 
IV pielikumā” kopējā nostājā ir pārveidots un iekļauts kā IX pielikums „ES parauga 
pārbaude”. Atsevišķas saistības attiecībā uz ES atbilstības deklarāciju, CE 
marķējumu un tehnisko dokumentāciju ir svītrotas, jo tās jau ir iekļautas 5. pantā. 
Papildus ir pievienotas prasības par ES parauga pārbaudes sertifikāta derīgumu un 
ražotāja un pilnvaroto iestāžu radnieciskajiem pienākumiem. 

Grozītā priekšlikuma XI pielikums „Pilnīga kvalitātes nodrošināšana mehānismiem, 
kas minēti IV pielikumā” kopējā nostājā ir pārveidots un iekļauts kā X pielikums 
„Pilnīga kvalitātes nodrošināšana”. Atsevišķas saistības attiecībā uz ES atbilstības 
deklarāciju, CE marķējumu un tehnisko dokumentāciju ir svītrotas, jo tās jau ir 
iekļautas 5. pantā un jaunajā III pielikumā. 

Grozītā priekšlikuma XII pielikums „Obligātie kritēriji, kas dalībvalstīm jāņem vērā 
paziņojumos iestādēm” kopējā nostājā ir nedaudz pārveidots un iekļauts kā 
XI pielikums. 

Grozītā priekšlikuma XIII pielikums „Korelācijas tabula”, kas norāda uz attiecībām 
starp Direktīvas 98/37/EK un pārskatītās direktīvas daļām par vienu un to pašu 
jautājumu, ir precizēts un kopējā nostājā iekļauts kā XII pielikums. 
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4. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka 2005. gada 18. jūlijā vienbalsīgi pieņemtā kopējā nostāja 
precizē zināmus jautājumus un jēdzienus un uzlabo atsevišķu prasību formulējumus, 
tajā pašā laikā nemainot tās priekšlikuma mērķus un pieeju. Tāpēc Komisija kopējo 
nostāju var atbalstīt. 

5. PAZIŅOJUMI 

Komisija sniedz šādus paziņojumus. 

Par 1. panta 2. punkta e) apakšpunkta pirmo ievilkumu attiecībā uz lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoru izslēgšanu no direktīvas darbības jomas: 

”Padome un Komisija paziņo, ka visu ar lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoru izmantošanu saistīto veselības aizsardzības un drošības aspektu aptveršanai 
vienā saskaņotā direktīvā, lai pievērstos visiem atbilstīgajiem apdraudējumiem, kuri 
minēti Mehānismu direktīvā, ir jāpārveido Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, piekabēm un 
maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām. 

Šādā Direktīvas 2003/37/EK pārveidojumā vajadzētu iekļaut Mehānismu direktīvas 
grozījumu, lai svītrotu vārdu „riskiem”1. panta 2. punkta e) apakšpunkta pirmajā 
ievilkumā.” 

Par 7. pantu attiecībā uz pieņēmumu par atbilstību un saskaņotajiem standartiem: 

„Komisija paziņo, ka tā pieliks visus spēkus sakarā ar 2. panta l) apakšpunktā 
minēto standartizācijas pilnvaru noslēgšanu, lai par katru standartu, par kuru 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilstīgo standartu 
potenciālie izmantotāji varētu saņemt informāciju, kas norāda sakarības starp tā 
pantiem un būtiskām veselības aizsardzības un drošības prasībām. Jaunās pieejas 
pārskatīšanas sakarā turpmāk precizēs, kā horizontālā līmenī ieviest šādas 
saskaņotas informācijas prasības visām Jaunās pieejas direktīvām.” 

Par 16. panta 3. punktu attiecībā uz CE marķējumu: 

„Neskarot Kopienas tiesību aktu ievērošanu, Komisija Jaunās pieejas pārskatīšanas 
sakarā precizēs nosacījumus citu valsts, Eiropas vai privātu zīmju piestiprināšanai 
saistībā ar CE marķējumu”.  
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