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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1908/2009, ko Gesunde-Bauarbeit tīkla vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgais Rudi Clemens, par nespēju Vācijā īstenot 
noteikumus, kas paredzēti Padomes Direktīvā 89/392/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mašīnām un Padomes Direktīvā 
91/368/EEK, ar ko groza Direktīvu 89/392/EEK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz daudziem Vācijā notikušiem letāliem nelaimes 
gadījumiem darbā, kuri, viņaprāt, notikuši tāpēc, ka Vācijas varas iestādes nav īstenojušas 
Padomes Direktīvu 89/392/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mašīnām 
un Padomes Direktīvu 91/368/EEK, ar ko groza Direktīvu 89/392/EEK. Lūgumraksta 
iesniedzējs jo īpaši norāda, ka mašīnas ražojošie uzņēmumi neievēro Direktīvas par drošības 
un veselības aizsardzības minimālajām prasībām 1. pielikuma noteikumus attiecībā uz mašīnu 
projektēšanu un izgatavošanu un drošības elementiem un atbildīgās varas iestādes neveic to 
pārbaudi, tādēļ viņš aicina Eiropas Parlamentu risināt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Direktīva par mašīnām, uz ko norāda lūgumraksta iesniedzējs, pašreiz ir aizstāta ar Direktīvu 
2006/42/EK1. Tomēr būtiskas veselības aizsardzības un drošības prasības, uz ko norāda 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza 
Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāta versija) — OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.
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lūgumraksta iesniedzējs, attiecībā uz redzamību no pārvietojamas mašīnas (tai skaitā 
celtniecības mašīnas) vadītāja vietas ir grozītas:

"3.2.1. Vadītāja vieta
Redzamībai no vadītāja vietas jābūt tādai, lai vadītājs varētu, esot pilnīgā drošībā pats un 
neapdraudot citas darbā iesaistītās personas, vadīt mašīnu un tās instrumentus atbilstīgi 
tiem paredzētā lietojuma apstākļos. Ja nepieciešams, jānodrošina atbilstīgas ierīces, kas 
novērstu apdraudējumu neadekvātas tiešās redzamības dēļ.”

Mašīnu direktīvā noteikto būtisko veselības aizsardzības un drošības prasību piemērošana ir 
obligāta. Tomēr to praktiskā piemērošana ir lielā mērā atkarīga no Eiropas saskaņoto 
standartu kvalitātes, kuros ir noteiktas tehniskās specifikācijas, pieņemot, ka tiek nodrošināta 
atbilstība būtiskajām prasībām. Attiecīgajos saskaņotajos standartos, īpaši EN 474, ir ietverti 
virkne standartu attiecībā uz zemes darbu iekārtām. Attiecībā uz redzamību no vadītāja vietas
standartā EN 474-1 ir ietverta testa metode un pieņemamības kritēriji, kas noteikti 
starptautiskajā standartā ISO 5006. 

2003. gadā pēc vairākiem letāliem nelaimes gadījumiem Apvienotās Karalistes varas iestādes 
informēja Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par neatbilstību NE 474-1 specifikācijās 
attiecībā uz redzamību no vadītāja vietas. Šo jautājumu dalībvalstis un Komisija apsprieda 
vairākās Mašīnu darba grupas sanāksmēs, kas notika no 2003. līdz 2005. gadam.

2006. gadā pēc Eiropas Komisijas, Tehniskās komitejas CEN 151 un Tehniskās komitejas 
ISO 127 sarunām standarta ISO 5006 specifikācijas1 tika būtiski uzlabotas. Pašreiz jaunākajā 
standarta EN 474-1 versijā2 ir ietvertas šīs uzlabotās specifikācijas. Tādēļ Komisija ir 
gandarīta, ka Eiropas saskaņotais standarts pašreiz atbilst jaunākajiem sasniegumiem attiecībā 
uz redzamību no vadītāja vietas.
Tomēr joprojām var būt problēmas ar celtniecības mašīnām, kas projektētas atbilstoši 
iepriekšējām Eiropas saskaņotā standarta versijām. Tādā gadījumā lietotājiem jāveic papildu 
aizsardzības pasākumi, ņemot vērā valsts noteikumus par darba iekārtu izmantošanu, ar ko 
īsteno Direktīvu 2009/104/EK3.
Papildu Direktīvā 92/57/EEK4 ir ietverti noteikumi, kas uzlabo būvlaukumos strādājošo 
darbinieku veselību un drošību. Tā paredz, piemēram, celtniecības mašīnu satiksmes 
organizēšanu būvlaukumos un gājēju satiksmes atdalīšanu no pārvietojamu mašīnu satiksmes. 
Tajā arī noteikts, ka būvlaukumos, kuros darbojas vairāk nekā viens darba uzņēmējs, ir jāieceļ 
viens vai vairāki koordinatori, kuri jāiesaista gan projekta sagatavošanas, gan izpildes posmā. 
Šī koordinatora(u) pienākumos ir palīdzēt organizēt darbu būvlaukumā, ņemot vērā 
būvlaukumā esošos uzņēmumus un darbības, kas bieži tiek veiktas vienlaicīgi, lai uzlabotu 
darbinieku veselību un drošību.

                                               
1 ISO 5006:2006, Zemes darbu mašīnas — Vadītāja redzes lauks — Testa metode un izpildes kritēriji.
2 EN 474-1:2006+A1:2009, Zemes darbu mašīnas – Drošība – 1. daļa: Vispārējās prasības.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/104/EK par drošības un veselības 
aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. daļas nozīmē) (kodificēta versija) — OV L 260, 3.10.2009., 5. lpp.
4 Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīva 92/57/EEK par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo 
prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos (astotā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 
16. panta 1. punkta nozīmē) — OV L 245, 26.8.1992., 6. lpp.
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Secinājums

Komisijas rīcībā nav pierādījumu tam, ka Vācijas varas iestādes nepildītu Mašīnu direktīvas 
noteikumus. Problēmas attiecībā uz redzamību no celtniecības mašīnas, uz ko norāda 
lūgumraksta iesniedzējs, rada trūkumi attiecīgajos Eiropas saskaņotajos standartos. Pateicoties 
dalībvalstu, Komisijas un attiecīgo standartizācijas iestāžu sadarbībai, šie trūkumi pašreiz ir 
novērsti.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Komisija apstiprina, ka, lai atbilstu veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas 
Mašīnu direktīvas I pielikuma 3.2.1. punktā, pārvietojamas mašīnas jāprojektē tā, lai no 
vadītāja vietas būtu adekvāta tiešā redzamība. Ja nepieciešams, šādās mašīnās jānodrošina 
atbilstīgas ierīces, kas novērstu apdraudējumu neadekvātas tiešās redzamības dēļ. Tādēļ 
mašīnu ražotājiem jāņem vērā visas neredzamās zonas, kuras var radīt apdraudējumu 
personām, kas ar to saskaras. 

Savos sākotnējos apsvērumos par šo lūgumrakstu Komisija uzskatīja, ka standartu EN 474-1 
un ISO 5006 pārskatītās specifikācijas šajā ziņā ir adekvātas. Pierādījumi, ko tagad ir 
iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs, liecina, ka ražotāji laiž tirgū pārvietojamas mašīnas ar 
nepieņemamām neredzamajām zonām, apgalvojot, ka piemēro attiecīgos saskaņotos 
standartus.

Secinājums

Komisija kopā ar CEN, dalībvalstīm un pārvietojamo mašīnu ražotāju pārstāvjiem izmeklēs, 
vai neatbilstīgie mašīnu projekti, kurus aprakstījis lūgumraksta iesniedzējs, ir piemērs 
attiecīgo standartu nepareizai piemērošanai, vai arī tie atklāj trūkumus pašos standartos. 
Pēdējā gadījumā Komisija apsvērs iespēju iesniegt oficiālu iebildumu pret standartiem 
(saskaņā ar Mašīnu direktīvas 10. pantu) un prasīt CEN tos attiecīgi grozīt. Komisija arī lūgs 
dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus attiecībā uz visam nedrošajām pārvietojamām 
mašīnām, kas ir laistas tirgū.

5. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Jautājumu par redzamību no zemesdarbu mašīnām 2012. gada aprīlī apsprieda sanāksmē, ko 
rīkoja mašīnu jomas administratīvās sadarbības (ADCO) grupas izveidotā darba grupa 
zemesdarbu mašīnu jautājumos. Darba grupā piedalās dalībvalstu pārstāvji, attiecīgās 
standartizācijas organizācijas, mašīnu ražotāji, arodveselības un darba drošības aģentūras un 
Komisijas dienesti.

Konstatēts, ka kopš attiecīgo saskaņoto standartu pašreizējo versiju publicēšanas tehnoloģijas 
ir attīstījušās. Jo īpaši ir ievērojami uzlabojusies video pārraudzības sistēmu kvalitāte. Tika 
panākta vienošanās, ka standartu EN 474-1 un ISO 5006 prasības saistībā ar redzamību ir 
jāuzlabo, ņemot vērā jaunākos sasniegumus, un jāizmanto efektīvi redzes palīglīdzekļi, tostarp 
video pārraudzības sistēmas un līdzīgas personu identifikācijas sistēmas. Standartizācijas 
organizācijas ir apņēmušās ļoti drīz sākt darbu pie minēto standartu pārskatīšanas.

Darba grupa arī nolēma ieteikt dalībvalstīm veikt pasākumus, lai vajadzības gadījumā 
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uzlabotu redzamību no mašīnām, kuras jau tiek ekspluatētas.
Turklāt Komisija vēlas uzsvērt, ka Pamatdirektīva 89/391/EEK1 nosaka galvenos principus 
arodriska novēršanai, drošības un veselības aizsardzībai, riska un nelaimes gadījuma faktoru 
likvidēšanai. Saskaņā ar 6. panta 3. punkta a) apakšpunktu darba devējs novērtē, kāds risks 
darba ņēmēju drošībai un veselībai rodas, inter alia, no darba inventāra izvēles, un veic 
atbilstošus profilakses pasākumus.

Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu iniciatīvu izveidot ADCO darba grupu zemesdarbu mašīnu 
jautājumos un vienošanos uzlabot attiecīgo standartu prasības saistībā ar redzamību. Darba 
grupas ieteikumi tiks paziņoti dalībvalstīm Mašīnu darba grupas un ADCO grupas sanāksmēs 
2012. gada 3. un 4. jūlijā. Ņemot vērā ar nepietiekamu redzamību saistītu nāvējošu un smagu 
nelaimes gadījumu nepieļaujami lielo skaitu, Komisija vērsīsies pie Eiropas Standartizācijas 
komitejas (CEN), lai uzsvēru šī jautājuma nozīmīgumu un steidzamību.

                                               
1 OV L 183, 29.6.89., 1. lpp.


