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Tema: Peticija Nr. 1908/2009 dėl Vokietijos nesugebėjimo užtikrinti Tarybos 
direktyvos 89/392/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, 
suderinimo ir Tarybos direktyvos 91/368/EEB, iš dalies keičiančios Direktyvą 
89/392/EEB, nuostatų vykdymą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rudi 
Clemens „Gesunde-Bauarbeit“ tinklo vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo daug Vokietijoje įvykusių pražūtingų pramoninių avarijų, kurias 
jis aiškina tuo, kad Vokietijos valdžios institucijos neužtikrina Tarybos direktyvos 
89/392/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo ir Tarybos 
direktyvos 91/368/EEB, iš dalies keičiančios Direktyvą 89/392/EEB, nuostatų vykdymo. Visų 
pirma peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį, kad projektavimo įmonės nesilaiko direktyvos 1 
priedo nuostatų dėl pagrindinių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su mašinų bei 
saugos įrangos projektavimu ir gamyba, ir kad atsakingos valdžios institucijos jų netikrina, 
todėl jis ragina Europos Parlamentą ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

Peticijos pateikėjo nurodyta direktyva dėl mašinų dabar pakeista Direktyva 2006/42/EB1. 
Tačiau peticijos pateikėjo minimas pagrindinis sveikatos ir saugos reikalavimas, susijęs su 
                                               
1 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti 
Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija), OL L 157, 2006 6 9, p. 24.
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matomumu iš vairavimo vietos judamojoje mašinoje (įskaitant statybos mašinas) nepakeistas:
"3.2.1. Vairavimo vieta
Matomumas iš vairavimo vietos turi būti toks, kad vairuotojas galėtų visiškai užtikrinti 
savo bei kitų pažeidžiamų asmenų saugą ir valdyti mašinas bei jų darbo įrankius 
numatytomis jų naudojimo sąlygomis. Prireikus turi būti numatyti atitinkami įtaisai, kurie 
turi panaikinti nepakankamo tiesioginio matomumo sukeliamus pavojus.“

Mašinų direktyvoje nustatytus pagrindinius sveikatos ir saugos reikalavimus taikyti 
privaloma. Tačiau jų taikymas praktikoje labai priklauso nuo darniųjų Europos standartų, 
kuriuose nustatytos techninės specifikacijos, pagal kurias daroma atitikties atitinkamiems 
pagrindiniams reikalavimams prielaida, kokybės. Visų pirma, į susijusius darniuosius 
standartus įtraukta žemės darbų įrenginiams skirta EN 474 standartų serija. Dėl matomumo iš 
vairavimo vietos standarte EN 474-1 nurodytas bandymo metodas ir priimtinumo kriterijai, 
išdėstyti Tarptautiniame standarte ISO 5006. 
2003 m. įvykus kelioms pražūtingoms avarijoms, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
pranešė Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie EN 474-1 specifikacijų, 
susijusių su matomumu iš vairavimo vietos, trūkumus. Darbo grupės mašinų klausimais 
susitikimuose valstybės narės ir Komisija siekė išspręsti šią problemą.
Pasibaigus Europos Komisijos, CEN Techninio komiteto 151 ir ISO Techninio komiteto 127 
diskusijoms, gerokai patobulintos standarto ISO 50061 specifikacijos. Paskutinės EN 474-12

redakcijos 5.8.1 punkte dabar nurodomos šios patobulintos specifikacijos. Todėl Komisija yra 
įsitikinusi, kad šiuo metu darniuosiuose Europos standartuose atsispindi dabartinė padėtis 
matomumo iš vairavimo vietos atžvilgiu.

Vis dėlto, pagal ankstesnes darniųjų Europos standartų redakcijas suprojektuotos statybos 
mašinos gali kelti problemų. Tokiu atveju naudotojai turi imtis papildomų apsaugos 
priemonių pagal nacionalinius teisės aktus dėl darbo įrenginių naudojimo, kuriais 
įgyvendinama Direktyva 2009/104/EB3.

Be to, Direktyvoje 92/57/EEB4 yra nuostatų, skirtų darbuotojų saugai ir sveikatai 
statybvietėse gerinti. Pavyzdžiui, joje reikalaujama sutvarkyti statybos mašinų eismą 
statybvietėse ir atskirti pėsčiųjų ir judamųjų mašinų eismą. Direktyvoje taip pat reikalaujama, 
kad statybvietėse, kuriose dirba daugiau kaip vienas rangovas, būtų paskirtas vienas ar 
daugiau koordinatorių, kurie dalyvautų projekto rengimo ir vykdymo etapuose. Šių 
koordinatorių užduotis – padėti organizuoti darbą statybvietėje atsižvelgiant į joje veiklą 
vykdančias įmones ir dažnai tuo pat metu vykdomus darbus, siekiant gerinti darbuotojų 
sveikatą ir saugą.

                                               
1 ISO 5006:2006, Žemės darbų mašinos. Operatoriaus matymo laukas. Bandymo metodas ir eksploatacinių 
charakteristikų kriterijai.
2 EN 474-1:2006+A1:2009, Žemės darbų mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.
3 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/104/EB dėl būtiniausių darbo įrenginių 
naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje (kodifikuota redakcija), OL L 260, 2009 10 3, p 5.
4 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų 
laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) - OL L 245, 1992 8 26, p. 6.
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Išvada

Komisija nėra gavusi įrodymų, kad Vokietijos valdžios institucijos nesugeba užtikrinti 
Mašinų direktyvos nuostatų vykdymo. Atrodo, kad peticijos pateikėjo iškeltos problemos, 
susijusios su matomumu statybų mašinose, kilo dėl susijusių darniųjų Europos standartų 
trūkumų. Šie trūkumai jau ištaisyti bendradarbiaujant valstybėms narėms, Komisijai ir 
atitinkamoms standartizacijos organizacijoms.

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. sausio 27 d.

Komisija patvirtina, kad, siekiant įgyvendinti Mašinų direktyvos pirmojo priedo 3.2.1 
skirsnyje nurodytus pagrindinius sveikatos ir saugos reikalavimus, judamosios mašinos turi 
būti suprojektuotos užtikrinant pakankamą tiesioginį matomumą iš vairavimo vietos. Prireikus 
tokios mašinos turi turėti atitinkamus įtaisus, kurie panaikintų nepakankamo tiesioginio 
matomumo sukeliamus pavojus. Taigi mašinų gamintojai turi numatyti visas akląsias zonas, 
kurios galėtų kelti pavojų susijusiems asmenims. 

Savo pirminiuose pastebėjimuose dėl minėtos peticijos Komisija manė, kad patikslintos 
standartų EN 474-1 ir ISO 5006 specifikacijos buvo tinkamos. Peticijos pateikėjo pateikti 
įrodymai rodo, kad gamintojai teikia į rinką judamąsias mašinas su netinkamai numatytomis 
aklosiomis zonomis, tačiau tikina, kad užtikrina atitinkamus suderintus standartus.

Išvada
Komisija kartu su CEN, valstybėmis narėmis ir judamųjų mašinų gamintojų atstovais ištirs, ar 
peticijos pateikėjo apibūdinti netinkamas mašinų projektavimas yra neteisingo atitinkamų 
standartų taikymo pavyzdys, ar jie atskleidžia pačių standartų trūkumus. Šiuo atveju Komisija 
apsvarstys oficialaus prieštaravimo Mašinų direktyvos 10 straipsnyje nurodytiems 
standartams galimybę ir pareikalaus CEN juos iš dalies atitinkamai pakeisti. Komisija taip pat 
paprašys valstybių narių imtis reikalingų priemonių siekiant išspręsti problemas, susijusias su 
nesaugiomis judamosiomis mašinomis, kurios buvo pateiktos į rinką.

5. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

2012 m. balandį matomumo dirbant su žemės darbų mašinomis klausimas aptartas žemės 
darbų mašinų darbo grupės, kurią sudarė Administracinio bendradarbiavimo grupė (angl. 
ADCO) mašinų klausimais, posėdyje. Darbo grupę sudaro valstybių narių, atitinkamų 
standartizacijos organizacijų, mašinų gamintojų, profesinės sveikatos ir darbo saugos agentūrų 
ir Komisijos tarnybų atstovai.
Pažymėta, kad nuo to laiko, kai paskelbtos dabartinės atitinkamų darniųjų standartų versijos, 
technikos pasiekimai patobulėjo. Ypač pagerėjo stebėjimo kamerų sistemų kokybė. Sutarta, 
kad, atsižvelgiant į naujausius technikos laimėjimus, matomumo standartų EN 474-1 ir ISO 
5006 reikalavimai turi būti pagerinti ir reikalaujama veiksmingos matymo pagalbos, 
pavyzdžiui, stebėjimo kamerų sistemų ir panašių asmens nustatymo sistemų. Standartizacijos 
organizacijos šiuos standartus įsipareigojo pradėti persvarstyti kuo greičiau.
Darbo grupė taip pat nusprendė rekomenduoti valstybėms narėms imtis priemonių, kad 
prireikus būtų pagerintos matomumo galimybės, susijusios su jau eksploatuojamomis 
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mašinomis.
Be to, Komisija norėtų pabrėžti, kad pagrindų Direktyvoje 89/391/EEB1 nustatyti pagrindiniai 
principai, susiję su nelaimingų atsitikimų darbo vietoje rizikos prevencija, darbo sauga ir 
sveikatos apsauga, nelaimingų atsitikimų ir jų grėsmės šalinimu. Pagal 6 straipsnio 3 dalies a 
punktą, darbdaviai privalo įvertinti riziką savo darbuotojų saugai ir sveikatai, be kita ko, 
rinkdamiesi darbo įrangą, ir imtis atitinkamų prevencijos priemonių.

Komisija palaiko valstybių narių iniciatyvą įsteigti ADCO darbo grupę ir susitarimą gerinti 
atitinkamus su matomumu susijusius standartų reikalavimus. Apie darbo grupės 
rekomendacijas bus pranešta valstybėms narėms per mašinų darbo grupės ir ADCO grupės 
posėdžius, numatytus 2012 m. liepos 3 ir 4 d.  Kad pabrėžtų šio klausimo svarbą ir skubumą, 
Komisija parašys Europos standartizacijos komitetui (CEN), pažymėdama, kad mirtinų ir 
sunkių nelaimingų atsitikimų dėl nepakankamo matomumo skaičius yra pernelyg didelis.

                                               
1 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


