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***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mašinų gaminių
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0202),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0145/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2021 m. rugsėjo 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą 
(A9-0141/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

1 OL C 517, 2021 12 22, p. 67
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnyje nustatytos ekonominės veiklos 
vykdytojų užduotys, susijusios su 
gaminiais, kuriems taikomi tam tikri 
Sąjungos derinamieji teisės aktai. Jame 
taip pat nustatyta, kad gaminiai 
pateikiami rinkai tik tuo atveju, jei yra 
Sąjungoje įsisteigęs ekonominės veiklos 
vykdytojas, kuris yra atsakingas už tas 
užduotis. Derinamieji Sąjungos teisės 
aktai apima Direktyvą 2006/42/EB. Todėl 
mašinų gaminiai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, pateikiami rinkai tik tuo 
atveju, jei yra Sąjungoje įsisteigęs 
ekonominės veiklos vykdytojas, atsakingas 
už Reglamento (ES) 2019/1020 
4 straipsnyje nustatytas su tuo gaminiu 
susijusias užduotis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jei yra tikimybė, kad mašinų 
gaminius naudos vartotojas, t. y. 
neprofesionalus veiklos vykdytojas, 
gamintojas projektuodamas ir 
konstruodamas gaminius turėtų atsižvelgti į 
tai, kad tas vartotojas neturi tokių pačių 
žinių ir patirties, susijusių su mašinų 
gaminių tvarkymu. Tokie patys 
reikalavimai taikytini ir tuomet, kai 
mašinos gaminys įprastai naudojamas 
teikiant paslaugą vartotojui;

(10) jei yra tikimybė, kad mašinų 
gaminius naudos vartotojas, t. y. 
neprofesionalus veiklos vykdytojas, 
gamintojas projektuodamas ir 
konstruodamas gaminius turėtų atsižvelgti į 
tai, kad tas vartotojas neturi tokių pačių 
žinių ir patirties, susijusių su mašinų 
gaminių tvarkymu, ir turėtų atitinkamai 
apsvarstyti poveikį saugai. Tokie patys 
reikalavimai taikytini ir tuomet, kai 
mašinos gaminys įprastai naudojamas 
teikiant paslaugą vartotojui;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kadangi šio reglamento tikslas yra 
atsižvelgti į riziką, kylančią dėl mašinų 
veikimo, o ne dėl prekių ar žmonių 
vežimo, jis neturėtų būti taikomas 
transporto priemonėms, kurių vienintelė 
paskirtis yra prekių ar žmonių vežimas 
keliais, oru, vandeniu ar geležinkelių 
tinklais, neatsižvelgiant į greičio ribas. 
Tačiau ant tokių transporto priemonių 
įrengtos mašinos arba mobiliosios mašinos, 
skirtos darbams palengvinti, pavyzdžiui, 
statybvietėse ar sandėliuose, pvz., 
savivarčiai ir krautuvai, turi mašinų 
funkciją, todėl jiems turėtų būti taikomas 
šis reglamentas. Kadangi žemės ūkio ir 
miškų ūkio transporto priemonės ir dviratės 
ar triratės transporto priemonės ir 
keturračiai, taip pat tokioms transporto 
priemonėms suprojektuotos ir 
sukonstruotos sistemos, komponentai, 
atskiri techniniai mazgai, dalys ir įranga 
patenka į Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 167/201319 bei 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 168/2013)20 taikymo sritį, jiems 
neturėtų būti taikomas šis reglamentas;

(15) kadangi šio reglamento tikslas yra 
atsižvelgti į riziką, kylančią dėl mašinų 
veikimo, o ne dėl prekių, žmonių ar 
gyvūnų vežimo, jis neturėtų būti taikomas 
transporto priemonėms, kurių vienintelė 
paskirtis yra gyvūnų vežimas keliais, oru, 
vandeniu ar geležinkeliais arba prekių ar 
žmonių vežimas oro, vandens ar 
geležinkelių transportu, neatsižvelgiant į 
greičio ribas. Tačiau ant tokių transporto 
priemonių įrengtos mašinos arba 
mobiliosios mašinos, skirtos darbams 
palengvinti, pavyzdžiui, statybvietėse ar 
sandėliuose, pvz., savivarčiai ir krautuvai, 
turi mašinų funkciją, todėl jiems turėtų būti 
taikomas šis reglamentas. Be to, šis 
reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
transporto priemonėms, kurių tipas 
nepatvirtintas, visureigiams, taip pat 
elektriniams dviračiams, krovininiams 
elektriniams dviračiams, elektriniams 
paspirtukams ir panašioms transporto 
priemonėms, kiek tai susiję su jų mašinų 
funkcijomis, išskyrus kelių eismo riziką, 
kol šioms transporto priemonėms bus 
taikomi specialūs Sąjungos teisės aktai. 
Kadangi žemės ūkio ir miškų ūkio 
transporto priemonės ir dviratės ar triratės 
transporto priemonės ir keturračiai, taip pat 
tokioms transporto priemonėms 
suprojektuotos ir sukonstruotos sistemos, 
komponentai, atskiri techniniai mazgai, 
dalys ir įranga patenka į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
167/201319 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013)20 
taikymo sritį, jiems neturėtų būti taikomas 
šis reglamentas;

__________________ __________________
19 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 
dėl žemės ir miškų ūkio transporto 
priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros 
(OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

19 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 
dėl žemės ir miškų ūkio transporto 
priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros 
(OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

20 2013 m. sausio 15 d. Europos 20 2013 m. sausio 15 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto 
priemonių bei keturračių patvirtinimo ir 
rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 
52).

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto 
priemonių bei keturračių patvirtinimo ir 
rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 
52).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) namų ūkyje naudoti skirti buitiniai 
prietaisai, kurie nėra elektra valdomi 
baldai, garso ir vaizdo įranga, informacinių 
technologijų įranga, biurų mašinos, žemos 
įtampos perjungimo įrenginiai ir valdymo 
įrenginiai bei elektroniniai varikliai, 
patenka į Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/35/ES21 taikymo sritį, 
todėl jie neturėtų būti įtraukti į šio 
reglamento taikymo sritį. Kai kuriuose iš tų 
gaminių, pvz., skalbyklėse, vis dažniau 
įdiegiamos belaidžio interneto funkcijos, 
todėl jiems kaip radijo įrangai taikoma 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/53/ES22. Tokiems gaminiams šis 
reglamentas taip pat neturėtų būti 
taikomas;

(16) namų ūkyje naudoti skirti buitiniai 
prietaisai, kurie nėra elektra valdomi 
baldai, garso ir vaizdo įranga, informacinių 
technologijų įranga, biurų mašinos, žemos 
įtampos perjungimo įrenginiai ir valdymo 
įrenginiai bei elektros varikliai, patenka į 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/35/ES taikymo sritį, todėl jie neturėtų 
būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. 
Kai kuriuose iš tų gaminių, pvz., 
skalbyklėse, vis dažniau įdiegiamos 
belaidžio interneto funkcijos, todėl jiems 
kaip radijo įrangai taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/53/ES22. Tokiems gaminiams šis 
reglamentas taip pat neturėtų būti 
taikomas;

__________________ __________________
21 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrose įtampos ribose 
skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu 
rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 
35).

21 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrose įtampos ribose 
skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu 
rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 
35).

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, 
suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 
1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, 
suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 
1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jei mašinų gaminiai kelia riziką, 
kuriai taikomi šiame reglamente nustatyti 
esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, 
tačiau kuriems taip pat visiškai ar iš dalies 
taikomi kiti konkretesni Sąjungos teisės 
aktai, šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas tokiu mastu, kiek tą riziką apimtų 
tie kiti Sąjungos teisės aktai. Kitais atvejais 
mašinų gaminiai gali kelti riziką, kuriai 
netaikomi šiame reglamente nustatyti 
esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. 
Pavyzdžiui, mašinų gaminiai, kuriuose 
įdiegta belaidžio interneto funkcija arba 
dirbtinio intelekto sistema, gali kelti riziką, 
į kurią neatsižvelgiama reglamente 
nustatytuose esminiuose sveikatos ir 
saugos reikalavimuose, nes šiame 
reglamente nenagrinėjama tokioms 
sistemoms būdinga rizika. Dirbtinio 
intelekto sistemoms turėtų būti taikomi 
konkretūs Sąjungos teisės aktai dėl 
dirbtinio intelekto, nes juose nustatyti 
konkretūs didelės rizikos dirbtinio 
intelekto sistemoms keliami saugos 
reikalavimai. Tačiau, siekiant išvengti 
nenuoseklumo dėl atitikties vertinimo tipo 
ir vengti nustatyti reikalavimus atlikti du 
atitikties vertinimus, tuos konkrečius 
saugos reikalavimus reikėtų tikrinti 
atliekant šiame reglamente nustatytą 
atitikties vertinimo procedūrą. Bet kuriuo 
atveju turėtų būti taikomi šiame 
reglamente nustatyti esminiai sveikatos ir 
saugos reikalavimai, kad būtų užtikrintas 
saugus dirbtinio intelekto sistemos 
integravimas į visą mašiną, jei taikoma, 
kad nebūtų pakenkta viso mašinų gaminio 
saugai;

(19) jei mašinų gaminiai kelia riziką, 
kuriai taikomi šiame reglamente nustatyti 
esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, 
tačiau kuriems taip pat visiškai ar iš dalies 
taikomi kiti konkretesni Sąjungos teisės 
aktai, šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas tokiu mastu, kiek tą riziką apimtų 
tie kiti Sąjungos teisės aktai. Kitais atvejais 
mašinų gaminiai gali kelti riziką, kuriai 
netaikomi šiame reglamente nustatyti 
esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. 
Pavyzdžiui, mašinų gaminiai, kuriuose 
įdiegta belaidžio interneto funkcija, gali 
kelti riziką, į kurią neatsižvelgiama 
reglamente nustatytuose esminiuose 
sveikatos ir saugos reikalavimuose, nes 
šiame reglamente nenagrinėjama tokioms 
sistemoms būdinga rizika.

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) mašinų sektoriaus mokslo ir 
technikos pažangos lygio raida turi įtakos 
didelės rizikos mašinų gaminių 
klasifikavimui. Siekiant tinkamai 
atsižvelgti į visus didelės rizikos mašinų 
gaminius, turėtų būti nustatyti Komisijos 
atliekamo vertinimo kriterijai, pagal 
kuriuos mašinų gaminiai turėtų būti įtraukti 
į didelės rizikos mašinų gaminių sąrašą;

(21) mašinų sektoriaus mokslo ir 
technikos pažangos lygio raida turi įtakos 
mašinų gaminių klasifikavimui. Siekiant 
tinkamai atsižvelgti į visus mašinų 
gaminius ir su jais susijusius pavojus, 
turėtų būti nustatyti Komisijos atliekamo 
vertinimo kriterijai, pagal kuriuos mašinų 
gaminiai turėtų būti įtraukti į mašinų 
gaminių, kuriems turėtų būti taikoma 
speciali atitikties vertinimo procedūra, 
sąrašą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti, kad pateikiami 
rinkai ar pradėti naudoti mašinų gaminiai 
nekeltų rizikos žmonių ar naminių gyvūnų 
sveikatai ir saugai bei nepadarytų žalos 
nuosavybei ir, jei taikoma, aplinkai, turėtų 
būti nustatyti esminiai sveikatos ir saugos 
reikalavimai, kuriuos būtina atitikti, kad 
mašinų gaminius būtų leidžiama pateikti 
rinkai. Pateikti rinkai ar pradėti naudoti 
mašinų gaminiai turėtų atitikti esminius 
sveikatos ir saugos reikalavimus. Jei vėliau 
daromi tokius mašinų gaminių pakeitimai 
fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis 
gamintojo nenumatytu būdu ir tai galėtų 
reikšti, kad gaminiai nebeatitinka susijusių 
esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, 
pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu. 
Pavyzdžiui, naudotojai gali įkelti į mašinų 
gaminį programinę įrangą, kurios 
gamintojas nenumato ir kuri gali kelti 
naują riziką. Siekiant užtikrinti, kad toks 
mašinų gaminys atitiktų susijusius 
esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, 
esminį pakeitimą atliekantis asmuo turėtų 

(23) siekiant užtikrinti, kad pateikiami 
rinkai ar pradėti naudoti mašinų gaminiai 
nekeltų rizikos žmonių ar naminių gyvūnų 
sveikatai ir saugai bei nepadarytų žalos 
nuosavybei ir, jei taikoma, aplinkai, turėtų 
būti nustatyti esminiai sveikatos ir saugos 
reikalavimai, kuriuos būtina atitikti, kad 
mašinų gaminius būtų leidžiama pateikti 
rinkai. Pateikti rinkai ar pradėti naudoti 
mašinų gaminiai turėtų atitikti esminius 
sveikatos ir saugos reikalavimus. Jei vėliau 
daromi tokius mašinų gaminių pakeitimai 
fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis 
gamintojo nenumatytu būdu ir tai galėtų 
reikšti, kad gaminiai nebeatitinka susijusių 
esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, 
pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu. 
Tačiau remonto ir techninės priežiūros 
operacijos, kurios nedaro poveikio mašinų 
gaminio atitikčiai atitinkamiems 
esminiams sveikatos ir saugos 
reikalavimams, neturėtų būti laikomos 
esminiais pakeitimais. Pavyzdžiui, 
naudotojai gali įkelti į mašinų gaminį 
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būti įpareigotas atlikti naują atitikties 
vertinimą prieš pateikiant pakeistą mašinų 
gaminį rinkai ar prieš pradedant jį 
eksploatuoti. Tas reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik pakeistai mašinos gaminio 
daliai, jei pakeitimas neturi įtakos visam 
mašinos gaminiui. Siekiant išvengti 
nereikalingos ir neproporcingos naštos, 
esminį pakeitimą atliekantis asmuo 
neturėtų būti įpareigotas pakartoti 
bandymus ir rengti naujus dokumentus, 
susijusius su mašinų gaminio aspektais, 
kuriems pakeitimas neturi įtakos. Esminį 
pakeitimą atlikęs asmuo turėtų įrodyti, kad 
pakeitimas neturi įtakos visam mašinų 
gaminiui;

programinę įrangą, kurios gamintojas 
nenumato ir kuri gali kelti naują riziką. 
Pakeitus mašinų gaminio aparatinę ar 
programinę įrangą, gali pasikeisti 
numatytos tos įrangos funkcijos, tipas 
arba eksploatacinės charakteristikos, o tai 
gali pakeisti pavojaus pobūdį arba 
padidinti rizikos lygį. Siekiant užtikrinti, 
kad toks mašinų gaminys atitiktų susijusius 
esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, 
esminį pakeitimą atliekantis asmuo turėtų 
būti įpareigotas atlikti naują atitikties 
vertinimą prieš pateikiant pakeistą mašinų 
gaminį rinkai ar prieš pradedant jį 
eksploatuoti. Tas reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik pakeistai mašinos gaminio 
daliai, jei pakeitimas neturi įtakos visam 
mašinos gaminiui. Siekiant išvengti 
nereikalingos ir neproporcingos naštos, 
esminį pakeitimą atliekantis asmuo 
neturėtų būti įpareigotas pakartoti 
bandymus ir rengti naujus dokumentus, 
susijusius su mašinų gaminio aspektais, 
kuriems pakeitimas neturi įtakos. Esminį 
pakeitimą atlikęs asmuo turėtų įrodyti, kad 
pakeitimas neturi įtakos visam mašinų 
gaminiui;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) mašinų sektoriuje apie 98 proc. 
bendrovių yra mažosios ar vidutinės 
įmonės (MVĮ). Siekdamos sumažinti 
reguliavimo naštą MVĮ, notifikuotosios 
įstaigos turėtų pritaikyti mokesčius už 
atitikties vertinimą ir sumažinti juos 
proporcingai pagal konkrečius MVĮ 
interesus ir poreikius;

(24) mašinų sektoriuje apie 98 proc. 
bendrovių yra mažosios ar vidutinės 
įmonės (MVĮ). Siekdamos neužkrauti 
nereikalingos naštos MVĮ, notifikuotosios 
įstaigos turėtų supaprastinti ir palengvinti 
procedūras;

Pakeitimas 9



PE697.614v03-00 12/106 RR\1255594LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų būti atsakingi už mašinų gaminių 
atitiktį šio reglamento reikalavimams jų 
atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje 
atžvilgiu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, 
žmonių sveikata ir sauga, ir, jei tinka, 
naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, 
aplinkos apsauga, ir sąžininga konkurencija 
Sąjungos rinkoje;

(25) ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų būti atsakingi už mašinų gaminių 
atitiktį šio reglamento reikalavimams jų 
atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje 
atžvilgiu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, 
žmonių, visų pirma vartotojų ir 
profesionalių veiklos vykdytojų, sveikata ir 
sauga ir, jei tinka, naminių gyvūnų bei 
turto ir, jei taikoma, aplinkos apsauga, ir 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) gamintojas arba gamintojo 
įgaliotasis atstovas taip pat turėtų 
užtikrinti, kad būtų atliktas mašinų, kurias 
jis nori pateikti rinkai, rizikos vertinimas. 
Šiuo tikslu gamintojas turėtų nustatyti, 
kurie iš esminių sveikatos ir saugos 
reikalavimų taikomi tam mašinų gaminiui 
ir todėl jų atžvilgiu turi būti imtasi 
priemonių norint užkirsti kelią galimai 
mašinos gaminio keliamai rizikai. Jei į 
mašinų gaminį yra integruota dirbtinio 
intelekto sistema, rizikos vertinimo metu 
nustatyta rizika turėtų apimti riziką, kuri 
gali atsirasti mašinų gaminio gyvavimo 
ciklo metu dėl numatomo jo elgesio kitimo, 
kad jis galėtų veikti esant kintamiems 
autonomijos lygiams. Todėl, jei į mašinų 
gaminį yra integruota dirbtinio intelekto 
sistema, atliekant mašinų gaminio rizikos 
vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į tos 
dirbtinio intelekto sistemos rizikos 
vertinimą, atliktą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)... 

(29) gamintojas taip pat turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliktas mašinų, kurias jis nori 
pateikti rinkai, rizikos vertinimas. Šiuo 
tikslu gamintojas turėtų nustatyti, kurie iš 
esminių sveikatos ir saugos reikalavimų 
taikomi tam mašinų gaminiui ir todėl jų 
atžvilgiu turi būti imtasi priemonių norint 
užkirsti kelią galimai mašinos gaminio 
keliamai rizikai. Rizikos vertinimas taip 
pat turėtų apimti būsimus mašinų 
gaminyje įdiegtos programinės įrangos 
atnaujinimus ar tobulinimus, kurie yra 
numatomi mašinų gaminį pateikiant 
rinkai ar pradedant naudoti. Rizikos 
vertinimo metu nustatyta rizika turėtų 
apimti riziką, kuri gali atsirasti mašinų 
gaminio gyvavimo ciklo metu dėl 
numatomo jo elgesio kitimo, kad jis galėtų 
veikti esant kintamiems autonomijos 
lygiams.
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/... 23;
__________________
23 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį ….

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) svarbu, kad prieš sudarydamas ES 
atitikties deklaraciją, gamintojas arba 
Sąjungoje įsisteigęs gamintojo įgaliotasis 
atstovas parengtų techninę konstrukcijos 
bylą, kurią turėtų pateikti nacionalinėms 
institucijoms ar notifikuotosioms 
įstaigoms, joms paprašius. Mašinų 
gaminiui gaminti naudojamų mazgų 
detalieji planai turėtų būti reikalaujami tik 
kaip techninės konstrukcijos bylos dalis, 
jei tokių planų žinojimas yra būtinas 
vertinant atitiktį šiame reglamente 
nustatytiems esminiams sveikatos ir saugos 
reikalavimams;

(31) svarbu, kad prieš sudarydamas ES 
atitikties deklaraciją, gamintojas parengtų 
techninių dokumentų bylą, kurią turėtų 
pateikti nacionalinėms institucijoms ar 
notifikuotosioms įstaigoms, joms 
paprašius. Mašinų gaminiui gaminti 
naudojamų mazgų detalieji planai turėtų 
būti reikalaujami tik kaip techninių 
dokumentų bylos dalis, jei tokių planų 
žinojimas yra būtinas vertinant atitiktį 
šiame reglamente nustatytiems esminiams 
sveikatos ir saugos reikalavimams;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) būtina užtikrinti, kad mašinų 
gaminiai, patenkantys į Sąjungos rinką iš 
trečiųjų šalių, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai, ir 
visų pirma, kad gamintojai atliktų 
reikiamas tokių mašinų gaminių atitikties 
vertinimo procedūras. Todėl reikėtų priimti 
nuostatą, pagal kurią importuotojai turėtų 
užtikrinti, kad mašinų gaminiai, kuriuos jie 

(32) būtina užtikrinti, kad mašinų 
gaminiai, patenkantys į Sąjungos rinką iš 
trečiųjų šalių, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių, 
visų pirma vartotojų ir profesionalių 
veiklos vykdytojų, sveikatai ir saugai ir, jei 
tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei 
taikoma, aplinkai, ir visų pirma, kad 
gamintojai atliktų reikiamas tokių mašinų 
gaminių atitikties vertinimo procedūras. 
Todėl reikėtų priimti nuostatą, pagal kurią 
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pateikia rinkai, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. 
Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų 
priimti nuostatą, pagal kurią importuotojai 
turėtų užtikrinti, kad būtų atliktos atitikties 
vertinimo procedūros ir kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
galėtų patikrinti ženklinimą CE ženklu ir 
gamintojų parengtus techninius 
dokumentus;

importuotojai turėtų užtikrinti, kad mašinų 
gaminiai, kuriuos jie pateikia rinkai, 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir 
nekeltų rizikos žmonių sveikatai ir saugai 
ir, jei tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, 
jei taikoma, aplinkai. Dėl tos pačios 
priežasties taip pat reikėtų priimti nuostatą, 
pagal kurią importuotojai turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliktos atitikties vertinimo 
procedūros ir kad kompetentingos 
nacionalinės institucijos galėtų patikrinti 
ženklinimą CE ženklu ir gamintojų 
parengtus techninius dokumentus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas mašinų gaminius rinkai, turėtų 
ant mašinų gaminio nurodyti savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekių ženklą ir pašto 
adresą, kuriuo būtų galima į jį ar ją 
kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais 
atvejais, kai to negalima padaryti dėl 
mašinų gaminio dydžio ar tipo. Tai apima 
ir tuos atvejus, kai importuotojas turėtų 
atidaryti pakuotę, kad galėtų ant mašinų 
gaminio nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą;

(34) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas mašinų gaminius rinkai, turėtų 
ant mašinų gaminio nurodyti savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekių ženklą, e. pašto 
adresą ir pašto adresą, kuriais būtų galima 
į jį ar ją kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis 
tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl 
mašinų gaminio dydžio ar tipo. Tai apima 
ir tuos atvejus, kai importuotojas turėtų 
atidaryti pakuotę, kad galėtų ant mašinų 
gaminio nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdami užtikrinti mašinų gaminio 
vartotojų sveikatą ir saugą, ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad 
visi susiję dokumentai, pavyzdžiui, 

(35) siekdami užtikrinti mašinų gaminio 
vartotojų sveikatą ir saugą, ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad 
visi susiję dokumentai, pavyzdžiui, 
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naudotojo instrukcijos, kuriuose pateikta 
tiksli ir aiški informacija, būtų lengvai 
suprantami, juose būtų atsižvelgiama į 
technologines naujoves ir galutinio 
naudotojo elgsenos pokyčius ir būtų kuo 
labiau atnaujinti. Jei mašinų gaminiai 
tiekiami rinkai kelių vienetų pakuotėse, 
instrukcijos ir informacija turėtų būti 
pridedamos prie kiekvieno mažiausio 
parduodamo vieneto;

naudotojo instrukcijos, kuriuose pateikta 
tiksli ir aiški informacija, būtų lengvai 
suprantami ir prieinami galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama, 
atitinkamos valstybės narės nustatyta 
kalba, juose būtų atsižvelgiama į 
technologines naujoves ir galutinio 
naudotojo elgsenos pokyčius ir būtų kuo 
labiau atnaujinti. Jei mašinų gaminiai 
tiekiami rinkai kelių vienetų pakuotėse, 
instrukcijos ir informacija turėtų būti 
pridedamos prie kiekvieno mažiausio 
parduodamo vieneto;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) nesant atitinkamų darniųjų 
standartų, Komisijai reikėtų turėti galimybę 
parengti pagrindinių sveikatos ir saugos 
reikalavimų technines specifikacijas. 
Techninių specifikacijų rengimas turėtų 
būti naudojamas kaip atsarginis 
sprendimas, palengvinantis gamintojo 
pareigą atitikti sveikatos ir saugos 
reikalavimus, pavyzdžiui, jei 
standartizacijos procesas sustojo dėl to, kad 
trūksta bendrojo sutarimo tarp 
suinteresuotųjų šalių arba kai nepagrįstai 
vėluojama rengti darnųjį standartą. Toks 
vėlavimas galėtų būti, pavyzdžiui, kai 
nepasiekiama reikiama kokybė;

(40) nesant atitinkamų darniųjų 
standartų, Komisija turėtų turėti galimybę 
išimtiniais atvejais parengti pagrindinių 
sveikatos ir saugos reikalavimų technines 
specifikacijas, tačiau tai darydama ji 
turėtų tinkamai atsižvelgti į 
standartizacijos organizacijų vaidmenį ir 
funkcijas. Techninių specifikacijų 
rengimas turėtų būti naudojamas kaip 
atsarginis sprendimas, palengvinantis 
gamintojo pareigą atitikti sveikatos ir 
saugos reikalavimus, pavyzdžiui, jei 
standartizacijos procesas sustojo dėl to, kad 
trūksta bendrojo sutarimo tarp 
suinteresuotųjų šalių arba kai nepagrįstai 
vėluojama rengti darnųjį standartą. Toks 
vėlavimas galėtų būti, pavyzdžiui, kai 
nepasiekiama reikiama kokybė;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) didelės rizikos mašinų sąrašas, 
pateiktas Direktyvos 2006/42/EB I priede, 
kol kas pagrįstas rizika, kylančia dėl šios 
mašinos numatytojo naudojimo arba 
pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo. 
Vis dėlto mašinų sektorius apima naujus 
mašinų gaminių projektavimo ir 
konstravimo būdus, kurie gali kelti didelę 
riziką, nepriklausomai nuo tokio 
numatytojo naudojimo ar pagrįstai 
numanomo netinkamo naudojimo. 
Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu pagrįstas 
mašinų saugos funkcijas užtikrinanti 
programinė įranga, įtaisyta arba neįtaisyta į 
mašinų gaminį, turėtų būti klasifikuojama 
kaip didelės rizikos mašinų gaminys dėl 
dirbtinio intelekto savybių, pvz., 
priklausomybės nuo duomenų, 
neskaidrumo, autonomijos ir prisijungimo 
galimybės, kurios galėtų labai padidinti 
žalos tikimybę ir sunkumą bei turėtų 
didelės įtakos mašinų gaminio saugai. Be 
to, programinės įrangos, užtikrinančios 
dirbtiniu intelektu pagrįstas mašinų 
gaminių saugos funkcijas, rinka kol kas 
yra labai maža, dėl to trūksta patirties ir 
duomenų. Todėl dirbtiniu intelektu 
pagrįstas saugos funkcijas užtikrinančios 
programinės įrangos atitikties vertinimą 
turėtų atlikti trečioji šalis;

(45) mašinų sąrašas, pateiktas 
Direktyvos 2006/42/EB IV priede, kol kas 
pagrįstas rizika, kylančia dėl šios mašinos 
numatytojo naudojimo arba pagrįstai 
numanomo netinkamo naudojimo. Vis 
dėlto mašinų sektorius apima naujus 
mašinų gaminių projektavimo ir 
konstravimo būdus, kurie gali kelti didelę 
riziką, nepriklausomai nuo tokio 
numatytojo naudojimo ar pagrįstai 
numanomo netinkamo naudojimo. 
Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu pagrįstas 
mašinų saugos funkcijas užtikrinanti 
programinė įranga, įtaisyta arba neįtaisyta į 
mašinų gaminį, turėtų būti klasifikuojama 
kaip galimos didelės rizikos mašinų 
gaminys dėl dirbtinio intelekto savybių, 
pvz., priklausomybės nuo duomenų, 
neskaidrumo, autonomijos ir prisijungimo 
galimybės, kurios galėtų labai padidinti 
žalos tikimybę ir sunkumą bei turėtų 
didelės įtakos mašinų gaminio saugai. 
Todėl dirbtiniu intelektu pagrįstas saugos 
funkcijas užtikrinančios programinės 
įrangos atitikties vertinimą turėtų atlikti 
trečioji šalis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) vis dėlto šiame reglamente 
nustatytos nuostatos, susijusios su 
programinės įrangos, kuria užtikrinamos 
saugos funkcijos, atitikties vertinimu, 
turėtų būti taikomos tik toms DI 
sistemoms, kurių elgsena įprasto veikimo 
metu yra savarankiška ir besivystanti ir 
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kurios kuriamos taikant bet kokias 
mašinų mokymosi technologijas ir 
metodus. Priešingai, šios nuostatos 
neturėtų būti taikomos įprastinei 
programinei įrangai, kuri negali mokytis 
ar tobulėti ir yra užprogramuota tik tam 
tikroms automatizuotoms mašinų gaminių 
funkcijoms atlikti;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) su šiuo reglamentu susijusiuose 
darniuosiuose standartuose turėtų būti 
atsižvelgta į Direktyvos (ES) 2019/882 
(Europos prieinamumo aktas) ir 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos1a reikalavimus;
__________________
1a OL C 23, 2010 1 27, p. 35

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) gamintojai turėtų būti atsakingi už 
savo mašinų gaminių atitikties šiam 
reglamentui patvirtinimą. Vis dėlto tam 
tikrų tipų mašinų gaminiams, kurių rizikos 
veiksnys yra didesnis, reikėtų griežtesnės 
sertifikavimo procedūros, kurioje turėtų 
dalyvauti notifikuotoji įstaiga;

(50) gamintojai turėtų būti atsakingi už 
tai, kad būtų užtikrinta, kad jų mašinų 
gaminių atitikties vertinimas būtų atliktas 
pagal šį reglamentą. Vis dėlto tam tikrų 
tipų mašinų gaminiams, kurių rizikos 
veiksnys yra didesnis, reikėtų griežtesnės 
atitikties vertinimo procedūros, pagal 
kurią reikalaujama, kad dalyvautų 
notifikuotoji įstaiga;

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) valstybės narės turėtų imtis visų 
tinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinų 
gaminius, kuriems taikomas šis 
reglamentas, būtų galima pateikti rinkai tik 
tuomet, jei jie tinkamai įrengti ir naudojami 
pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numatyti, ir nekelia 
pavojaus žmonių sveikatai ar saugai, ir, jei 
tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei 
taikoma, aplinkai. Mašinų gaminiai, 
kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų 
būti laikomi neatitinkančiais šiame 
reglamente nustatytų esminių sveikatos ir 
saugos reikalavimų tik esant naudojimo 
sąlygoms, kurios gali atsirasti dėl teisėto ir 
lengvai nuspėjamo žmonių elgesio;

(60) valstybės narės turėtų imtis visų 
tinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinų 
gaminius, kuriems taikomas šis 
reglamentas, būtų galima pateikti rinkai tik 
tuomet, jei jie tinkamai įrengti ir naudojami 
pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numatyti, ir nekelia 
pavojaus žmonių, visų pirma vartotojų ir 
profesionalių veiklos vykdytojų, sveikatai 
ar saugai, ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. 
Mašinų gaminiai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti laikomi 
neatitinkančiais šiame reglamente nustatytų 
esminių sveikatos ir saugos reikalavimų tik 
esant naudojimo sąlygoms, kurios gali 
atsirasti dėl teisėto ir lengvai nuspėjamo 
žmonių elgesio;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir žinias arba į naujus mokslinius 
įrodymus, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kuriais iš dalies keičiamas didelės rizikos 
mašinų gaminių sąrašas ir saugos 
komponentų pavyzdinis sąrašas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija vykdytų reikiamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai pateikiami Europos Parlamentui 

(65) siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir žinias arba į naujus mokslinius 
įrodymus ir užtikrinti pakankamą 
duomenų prieinamumo lygį, Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais iš dalies 
keičiamas I priede pateiktas mašinų 
gaminių sąrašas ir II priede pateiktas 
orientacinis saugos komponentų sąrašas ir 
papildomos valstybių narių pareigos teikti 
informaciją apie mašinų gaminių, 
kuriems taikoma speciali atitikties 
vertinimo procedūra, kategorijas.

. Kai naujas mašinų gaminys įtraukiamas 
į I priedo sąrašą, Komisija turėtų 
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ir Tarybai; užtikrinti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojams būtų suteikta pakankamai 
laiko įvykdyti savo pareigas pagal šį 
reglamentą. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija vykdytų 
reikiamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais ir 
suinteresuotaisiais subjektais. Atlikdama 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai pateikiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai rengti esminių sveikatos ir 
saugos reikalavimų technines 
specifikacijas, prašyti notifikuojančiosios 
valstybės narės imtis būtinų taisomųjų 
priemonių dėl notifikuotosios įstaigos, kuri 
neatitinka jos notifikavimo reikalavimų, ir 
nustatyti, ar yra pagrįsta nacionalinė 
priemonė, taikoma reikalavimus 
atitinkančiai mašinai, kuri valstybės narės 
turimais duomenimis, kelia riziką žmonių 
sveikatai ir saugai. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
182/201126;

(66) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai rengti sveikatos ir saugos 
reikalavimų technines specifikacijas, 
prašyti notifikuojančiosios valstybės narės 
imtis būtinų taisomųjų priemonių dėl 
notifikuotosios įstaigos, kuri neatitinka jos 
notifikavimo reikalavimų, ir nustatyti, ar 
yra pagrįsta nacionalinė priemonė, taikoma 
reikalavimus atitinkančiai mašinai, kuri 
valstybės narės turimais duomenimis, kelia 
riziką žmonių, visų pirma vartotojų ir 
profesionalių veiklos vykdytojų, sveikatai 
ir saugai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201126;

__________________ __________________
26 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

26 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
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(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente pateikiami mašinų 
gaminių projektavimui ir konstrukcijai 
keliami reikalavimai, kad mašinų gaminius 
būtų galima tiekti rinkai arba pradėti 
naudoti, ir nustatomos laisvo mašinų 
gaminių judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Šiame reglamente pateikiami mašinų 
gaminių projektavimui ir konstrukcijai 
keliami reikalavimai, kad mašinų gaminius 
būtų galima tiekti rinkai arba pradėti 
naudoti, ir nustatomos laisvo mašinų 
gaminių judėjimo Sąjungoje taisyklės, 
kuriais užtikrinamas aukštas vartotojų ir 
profesionalių veiklos vykdytojų apsaugos 
lygis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) transporto priemonėms, kurių 
vienintelė paskirtis yra prekių ar žmonių 
vežimas keliais, oru, vandeniu ar 
geležinkeliu išskyrus mašinas, įrengtas ant 
tokių transporto priemonių;

(e) transporto priemonėms, kurių 
vienintelė paskirtis yra prekių, žmonių ar 
gyvūnų vežimas oru, vandeniu ar 
geležinkeliu išskyrus mašinas, įrengtas ant 
tokių transporto priemonių;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) variklinėms transporto 
priemonėms ir jų priekaboms, taip pat 
tokioms transporto priemonėms 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms 
sistemoms, komponentams, atskiriems 
techniniams mazgams, dalims ir įrangai, 
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kurie patenka į Reglamento (ES) 
Nr. 2018/858 taikymo sritį, išskyrus 
mašinas, įrengtas ant tokių transporto 
priemonių;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dviratėms ar triratėms transporto 
priemonėms ir keturračiams, taip pat 
tokioms transporto priemonėms 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms 
sistemoms, komponentams, atskiriems 
techniniams mazgams, dalims ir įrangai, 
kuri patenka į Reglamento (ES) Nr. 
168/2013 taikymo sritį;

f) dviratėms ar triratėms transporto 
priemonėms ir keturračiams, taip pat 
tokioms transporto priemonėms 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms 
sistemoms, komponentams, atskiriems 
techniniams mazgams, dalims ir įrangai, 
kuri patenka į Reglamento (ES) Nr. 
168/2013 taikymo sritį, išskyrus mašinas, 
įrengtas ant tokių transporto priemonių;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) žemės ūkio ir miškų ūkio 
transporto priemonėms, taip pat tokioms 
transporto priemonėms suprojektuotoms ir 
sukonstruotoms sistemoms, 
komponentams, atskiriems techniniams 
mazgams, dalims ir įrangai, kuri patenka į 
Reglamento (ES) Nr. 167/2013 taikymo 
sritį;

g) žemės ūkio ir miškų ūkio 
traktoriams, taip pat šiems traktoriams 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms 
sistemoms, komponentams, atskiriems 
techniniams mazgams, dalims ir įrangai, 
kurie patenka į Reglamento (ES) Nr. 
167/2013 taikymo sritį, išskyrus mašinas, 
sumontuotas ant jų;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tik varžyboms skirtoms variklinėms 
transporto priemonėms;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) a, b, c punktuose nurodytų mašinų 
arba 7 punkte nurodytų iš dalies 
sukomplektuotų mašinų sąrankos, kurios 
tam pačiam tikslui pasiekti yra išdėstytos ir 
valdomos taip, kad veiktų kaip viena 
visuma;

d) a, b, c punktuose nurodytų mašinų 
arba 10 punkte nurodytų iš dalies 
sukomplektuotų mašinų sąrankos, kurios 
tam pačiam tikslui pasiekti yra išdėstytos ir 
valdomos taip, kad veiktų kaip viena 
visuma;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) a, b, c, d ir e punktuose nurodyta 
sąranka, į kurią tereikia įkelti konkrečiai 
taikomajai programai skirtą programinę 
įrangą;

f) a, b, c, d ir e punktuose nurodyta 
sąranka, į kurią tereikia įkelti konkrečiai 
taikomajai programai skirtą programinę 
įrangą, kurią yra numatęs gamintojas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) mašinų gaminys – tai mašina, 
sukeičiamoji įranga, saugos 
komponentas, kėlimo reikmuo, grandinės, 
lynai, stropai, austinis diržas, nuimamas 
mechaninių pavarų įtaisas ir iš dalies 
sukomplektuota mašina;
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) sukeičiamoji įranga – įtaisas, kuris, 
pradėjus naudoti mašinų gaminį, yra paties 
naudotojo įtaisomas į mašinų gaminį, kad 
pakeistų gaminio funkciją ar priskirtų 
naują funkciją, jei tik ši įranga nėra įrankis;

(2) sukeičiamoji įranga – įtaisas, kuris, 
pradėjus naudoti mašinų gaminį, yra paties 
naudotojo įtaisomas į mašinų gaminį, kad 
pakeistų gaminio funkciją ar priskirtų naują 
funkciją, jei tik ši įranga nėra įrankis;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) saugos komponentas – fizinis ar 
skaitmeninis mašinos komponentas, 
įskaitant programinę įrangą, kuris 
naudojamas saugos funkcijai atlikti ir 
kuris nepriklausomai pateikiamas rinkai, 
kurio gedimas ar triktis kelia pavojų 
žmonių saugai, tačiau kuris nėra būtinas 
mašinai veikti arba gali būti pakeistas 
įprastais komponentais, kad mašina veiktų;

(3) saugos komponentas – fizinis ar 
skaitmeninis mašinos gaminio, išskyrus iš 
dalies sukomplektuotas mašinas, 
komponentas, įskaitant programinę įrangą, 
kuris suprojektuotas ar skirtas saugos 
funkcijai atlikti ir kuris nepriklausomai 
pateikiamas rinkai, kurio gedimas ar triktis 
kelia pavojų žmonių saugai, tačiau kuris 
nėra būtinas mašinai veikti arba gali būti 
pakeistas įprastais komponentais, kad 
mašina veiktų;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) saugos funkcija – apsaugos 
priemonė, suprojektuota siekiant pašalinti 
arba, jei tai neįmanoma, sumažinti riziką;
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) iš dalies sukomplektuota mašina – 
sąranka, kuri yra tokia mašina, kuri negali 
veikti viena konkrečiam darbui atlikti ir 
kuri skirta tik įtaisyti į kitą mašiną arba 
būti sujungta su kita mašina arba su kita iš 
dalies sukomplektuota mašina ar įranga, 
taip tapdama mašinų gaminiu;

(10) iš dalies sukomplektuota mašina – 
sąranka, kuri yra mašina, bet negali veikti 
viena konkrečiam darbui atlikti, ir kuri 
skirta tik įtaisyti į kitą mašiną arba būti 
sujungta su kita mašina arba su kita iš 
dalies sukomplektuota mašina ar įranga, 
taip tapdama mašinų gaminiu;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pradėjimas naudoti – mašinų 
gaminio naudojimas pagal paskirtį 
Sąjungos rinkoje pirmą kartą;

(13) pradėjimas naudoti – mašinų 
gaminio, išskyrus iš dalies sukomplektuotą 
mašiną, naudojimas pagal paskirtį 
Sąjungos rinkoje pirmą kartą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) dirbtinio intelekto sistema – 
dirbtinio intelekto sistema, apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES).../... 28 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

__________________
28 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir 
išnašoje įrašykite to reglamento numerį, 
datą, antraštę ir OL nuorodą.“
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) esminis pakeitimas – mašinų 
gaminio pakeitimas, naudojant fizines ar 
skaitmenines priemones po to, kai tas 
mašinų gaminys pateikiamas rinkai ar 
pradedamas naudoti, kurio nenumato 
gamintojas ir dėl kurio gali būti daroma 
įtaka mašinų gaminio atitikčiai esminiams 
sveikatos ir saugos reikalavimams;

(16) esminis pakeitimas – mašinų 
gaminio, išskyrus iš dalies sukomplektuotą 
mašiną, pakeitimas, naudojant fizines ar 
skaitmenines priemones po to, kai tas 
mašinų gaminys pateikiamas rinkai ar 
pradedamas naudoti, kurio nenumato ar 
neplanuoja gamintojas, kuris nebuvo 
nagrinėtas pradiniame rizikos vertinime ir 
dėl kurio daroma įtaka mašinų gaminio 
atitikčiai esminiams sveikatos ir saugos 
reikalavimams;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina mašinų gaminius arba 
projektavo ar gamino mašinų gaminius ir 
parduoda tuos mašinų gaminius savo vardu 
ar naudodamas savo prekių ženklą, arba 
projektuoja ir konstruoja mašinų gaminius 
savo reikmėms;

(17) gamintojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris gamina mašinų gaminius arba 
projektavo ar gamino mašinų gaminius ir i) 
parduoda tuos mašinų gaminius savo vardu 
ar naudodamas savo prekių ženklą, arba ii) 
naudoja mašinų gaminius savo įmonės 
veiklos reikmėms;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) naudojimo instrukcijos – gamintojo 
pateikiama informacija, kai mašinų 
gaminys pateikiamas rinkai arba 
pradedamas naudoti, skirta informuoti 
mašinų gaminio naudotoją apie gaminio 

(18) naudojimo instrukcijos – gamintojo 
pateikiama informacija, kai mašinų 
gaminys, išskyrus iš dalies 
sukomplektuotas mašinas, pateikiamas 
rinkai arba pradedamas naudoti, skirta 
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paskirtį ir tinkamą jo naudojimą, taip pat 
informacija apie visas atsargumo 
priemones, kurių reikia imtis naudojant ar 
įrengiant mašinų gaminį, įskaitant 
informaciją apie saugos aspektus;

informuoti mašinų gaminio naudotoją apie 
gaminio numatytą ir tinkamą paskirtį, taip 
pat informacija apie visas atsargumo 
priemones, kurių reikia imtis naudojant ar 
įrengiant mašinų gaminį, įskaitant 
informaciją apie saugos aspektus ir apie 
tai, kaip mašinų gaminį naudoti saugiai ir 
užtikrinti, kad jis būtų tinkamas naudoti 
per visą gyvavimo ciklą;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) CE ženklas – ženklas, kuriuo 
gamintojas nurodo, kad mašinų gaminys 
atitinka taikomus reikalavimus, nustatytus 
Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriuose 
numatytas ženklinimas šiuo ženklu;

(25) CE ženklas – ženklas, kuriuo 
gamintojas nurodo, kad mašinų gaminys, 
išskyrus iš dalies sukomplektuotas 
mašinas, atitinka taikomus reikalavimus, 
nustatytus Sąjungos derinimo teisės 
aktuose, kuriuose numatytas ženklinimas 
šiuo ženklu;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitikties vertinimas – procesas, 
kuriuo nustatoma, ar įvykdyti šiame 
reglamente nustatyti su mašinų gaminiais 
susiję esminiai sveikatos ir saugos 
reikalavimai;

(28) atitikties vertinimas – procesas, 
kuriuo nustatoma, ar įvykdyti šiame 
reglamente nustatyti su mašinų gaminiais, 
išskyrus iš dalies sukomplektuotas 
mašinas, susiję esminiai sveikatos ir 
saugos reikalavimai;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 30 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) notifikuotoji įstaiga – atitikties 
vertinimo įstaiga, apie kurią pranešta pagal 
šio reglamento 26 straipsnį;

(30) notifikuotoji įstaiga – atitikties 
vertinimo įstaiga, apie kurią pranešta pagal 
šio reglamento 24 straipsnį;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) eksploatavimo laikas – laikotarpis 
nuo to momento, kai mašinų gaminys 
pateikiamas rinkai arba pradedamas 
eksploatuoti, iki jo išmetimo momento, 
įskaitant faktinį laiką, kai mašinų 
gaminys gali būti naudojamas, ir 
gamintojo numatytus transportavimo, 
surinkimo, išmontavimo, išjungimo, 
atidavimo į metalo laužą arba kitų fizinių 
ar skaitmeninių modifikacijų etapus;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 33 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) profesionalus veiklos vykdytojas – 
fizinis asmuo, kuris naudoja arba 
eksploatuoja mašinų gaminį vykdydamas 
savo profesinę veiklą ar darbą;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelės rizikos mašinų gaminiai Mašinų gaminių, kuriems taikoma 



PE697.614v03-00 28/106 RR\1255594LT.docx

LT

speciali atitikties vertinimo procedūra, 
kategorijos

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priede pateiktiems didelės rizikos 
mašinų gaminiams taikoma speciali 
atitikties vertinimo procedūra, kaip 
nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje.

1. I priede išvardytoms kategorijoms 
priskiriamiems mašinų gaminiams taikoma 
speciali atitikties vertinimo procedūra, kaip 
nurodyta 21 straipsnio 2 ir 2a dalyse.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 45 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant 
į technikos pažangą ir žinias arba naujus 
mokslinius įrodymus, iš dalies keičiamas I 
priedas, į didelės rizikos mašinų gaminių 
sąrašą įtraukiant naują mašinų gaminį arba 
pašalinant iš jo esamą mašinų gaminį pagal 
3 ir 4 dalyse nustatytus kriterijus.

2. Komisijai pagal 45 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su 
suinteresuotaisiais subjektais, priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant 
į technikos pažangą ir žinias arba naujus 
mokslinius įrodymus, iš dalies keičiamas I 
priedas, į I priedo mašinų gaminių 
kategorijų sąrašą įtraukiant naują mašinų 
gaminį arba pašalinant iš jo esamą mašinų 
gaminį pagal 3 ir 4 dalyse nustatytus 
kriterijus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mašinų gaminys įtraukiamas į I 
priede pateiktą didelės rizikos mašinų 
gaminių sąrašą, jei atsižvelgiant į jo 
konstrukciją ir paskirtį jis kelia riziką 

3. Mašinų gaminys įtraukiamas į I 
priede pateiktą mašinų gaminių kategorijų 
sąrašą, jei atsižvelgiant į jo konstrukciją, 
paskirtį bei numatytą naudojimo būdą jis 
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žmonių sveikatai. Mašinų gaminys 
išbraukiamas iš I priedo didelės rizikos 
mašinų gaminių sąrašo, jei jis tokios 
rizikos nebekelia. Tam tikro mašinų 
gaminio keliama rizika nustatoma 
atsižvelgiant į žalos atsiradimo tikimybės ir 
tos žalos rimtumo derinį.

kelia riziką žmonių sveikatai. Mašinų 
gaminys išbraukiamas iš I priedo mašinų 
gaminių kategorijų sąrašo, jei jis tokios 
rizikos nebekelia. Tam tikro mašinų 
gaminio keliama rizika nustatoma 
atsižvelgiant į žalos atsiradimo tikimybės ir 
tos žalos rimtumo derinį.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atsižvelgdama į turimą 
informaciją, nuodugniai įvertina 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Visų pirma valstybės 
narės Komisijai perduoda šią informaciją, 
kai ši informacija joms tampa žinoma dėl 
rinkos priežiūros veiksmų arba dėl 
penktoje dalyje nurodytų susirūpinimą 
keliančių klausimų:

4. Komisija, atsižvelgdama į turimą 
informaciją, nuodugniai įvertina 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Visų pirma valstybės 
narės Komisijai perduoda šią informaciją, 
susijusią su rinkos priežiūros veiksmais 
arba dėl penktoje dalyje nurodytų 
susirūpinimą keliančių klausimų:

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pastarųjų ketverių metų mašinų 
gaminio sukeltų avarijų statistinius 
duomenis, visų pirma informaciją, gautą iš 
rinkos priežiūros informacinės ir ryšių 
sistemos (ICSMS), apsaugos sąlygų, 
greitojo perspėjimo sistemos (RAPEX) ir 
Mašinų administracinio bendradarbiavimo 
darbo grupės ataskaitų.

d) pastarųjų ketverių metų mašinų 
gaminio sukeltų avarijų statistinius 
duomenis, visų pirma informaciją, gautą iš 
rinkos priežiūros informacinės ir ryšių 
sistemos (ICSMS), apsaugos sąlygų, 
greitojo perspėjimo sistemos (RAPEX), 
Europos sužalojimų duomenų bazės (EU-
IDB) ir Mašinų administracinio 
bendradarbiavimo darbo grupės ataskaitų.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [52 straipsnyje nurodyta 
šio reglamento taikymo pradžios data], o 
vėliau kas trejus metus valstybės narės 
pateikia pirmoje pastraipoje nurodytą 
informaciją.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai pagal 45 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildoma 
šio straipsnio 4 dalis, nustatant valstybių 
narių pareigas perduoti informaciją pagal 
bendrą vertinimo, analizės ir statistinių 
duomenų, nurodytų a-d punktuose, 
metodiką, siekiant užtikrinti, kad būtų 
surinkta pakankamai duomenų, kad 
Komisija galėtų atlikti 4 dalyje nurodytą 
vertinimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Mašinų gaminys, kuris, kaip 
nustatyta pagal 3 dalį, kelia pavojų 
žmonių sveikatai, įtraukiamas į I priedo A 
dalyje pateiktą mašinų gaminių kategorijų 
sąrašą, jei tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų:
a) atitinkamos kategorijos mašinų 
gaminys neturi darniųjų standartų ar 
techninių specifikacijų, apimančių visus 
atitinkamus esminius sveikatos ir saugos 
reikalavimus;
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b) galima likutinė rizika dėl apsaugos 
priemonių trūkumų, o pagal 4 dalį 
Komisijai perduota informacija rodo, kad 
dėl šios likutinės rizikos pasikartoja rimti 
ar mirtini nelaimingi atsitikimai arba žala 
sveikatai;
c) 4 dalyje nurodyti statistiniai duomenys 
apie avarijas rodo atitinkamų darniųjų 
standartų ar techninių specifikacijų 
trūkumus arba pasikartojantį netinkamą 
atitinkamų darniųjų standartų arba 
techninių specifikacijų taikymą;
d) galimos rizikos neapibrėžtumo laipsnis 
susijęs su naujų tipų mašinomis ar 
technologijomis.
Mašinų gaminys, kuris, kaip nustatyta 
pagal 3 dalį, kelia riziką žmonių sveikatai 
ir neatitinka nė vienos iš pirmoje 
pastraipoje nustatytų sąlygų, įtraukiamas 
į I priedo B dalyje pateiktą mašinų 
gaminių kategorijų sąrašą, nedarant 
poveikio Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl oficialių prieštaravimų darniesiems 
standartams 11 straipsniui.
Nustatydama, ar mašinų gaminys kelia 
pavojų žmonių sveikatai pagal 3 dalį, 
Komisija, inter alia, atsižvelgia į 
informaciją, jai pateiktą pagal 4 dalį.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš dalies sukomplektuotos mašinos 
tiekiamos rinkai tik tuo atveju, jei jos 
atitinka III priede nustatytus taikytinus 
esminius sveikatos ir saugos reikalavimus 
ir gamintojas tai deklaravo ES 
įmontavimo deklaracijoje.

Pakeitimas 56
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES).../... +

Išbraukta.

Jei mašinų gaminiai turi dirbtinio 
intelekto sistemą, kuriai taikomi 
Reglamento (ES)... /...esminiai sveikatos 
ir saugos reikalavimai, šis reglamentas tai 
dirbtinio intelekto sistemai taikomas tik 
dėl jos saugaus integravimo į visą mašiną, 
kad nebūtų pakenkta viso mašinų gaminio 
saugai.
__________________
29 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį ….

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami mašinų gaminį rinkai 
gamintojai užtikrina, kad jis būtų 
suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgiant į 
III priede nustatytus sveikatos ir saugos 
reikalavimus.

1. Pateikdami mašinų gaminį rinkai ar 
pradėdami jį naudoti, gamintojai užtikrina, 
kad jis būtų suprojektuotas ir pagamintas 
atsižvelgiant į III priede nustatytus 
sveikatos ir saugos reikalavimus.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami mašinų gaminį 
rinkai, gamintojai parengia IV priede 
nurodytus techninius dokumentus (toliau – 
techniniai dokumentai) ir atlieka arba 

2. Prieš pateikdami mašinų gaminį 
rinkai ar pradėdami jį naudoti, gamintojai 
parengia IV priede nurodytus techninius 
dokumentus (toliau – techniniai 
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paveda atlikti atitinkamas atitikties 
vertinimo procedūras, nurodytas 21 arba 22 
straipsnyje.

dokumentai) ir atlieka arba paveda atlikti 
atitinkamas atitikties vertinimo procedūras, 
nurodytas 21 arba 22 straipsnyje.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojas saugo techninius 
dokumentus ir ES atitikties deklaraciją, jei 
reikia, dešimt metų po mašinų gaminio 
pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos 
priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti. 
Į techninius dokumentus įtrauktas šaltinio 
kodas arba programuojamoji logika 
nurodomi, jei reikia, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms pateikus 
pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad šios 
institucijos galėtų patikrinti atitiktį III 
priede nustatytiems esminiams sveikatos ir 
saugos reikalavimams.

3. Gamintojas saugo techninius 
dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 
popierine ar elektronine forma, jei reikia, 
dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo 
rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros 
institucijos galėtų juos patikrinti. Į 
techninius dokumentus įtrauktas šaltinio 
kodas arba programuojamoji logika 
nurodomi, jei reikia, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms pateikus 
pagrįstą prašymą, jei tai būtina, kad šios 
institucijos galėtų patikrinti atitiktį III 
priede nustatytiems esminiams sveikatos ir 
saugos reikalavimams.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai užtikrina, kad ant 
mašinų gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, 
būtų nurodytas tipo, partijos arba serijos 
numeris ar kitas jiems identifikuoti 
tinkamas elementas, arba, jei dėl mašinų 
gaminio dydžio ar pobūdžio to neįmanoma 
padaryti, užtikrina, kad reikiama 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
mašinų gaminio lydimajame dokumente.

5. Gamintojai užtikrina, kad ant 
mašinų gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai 
ar pradėjo naudoti, būtų nurodytas tipo, 
partijos arba serijos numeris ar kitas jiems 
identifikuoti tinkamas elementas, arba, jei 
dėl mašinų gaminio dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, užtikrina, kad 
reikiama informacija būtų pateikta ant 
pakuotės ar mašinų gaminio lydimajame 
dokumente.

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ant mašinų gaminio arba, jei to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
mašinų gaminio lydimajame dokumente 
gamintojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekių ženklą, pašto adresą ir 
elektroninio pašto adresą, kuriuo su jais 
galima susisiekti. Adrese nurodomas 
vienintelis kontaktinis centras susisiekti su 
gamintoju. Kontaktiniai duomenys 
pateikiami galutiniams naudotojams ir 
rinkos priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba.

6. Ant mašinų gaminio arba, jei to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
mašinų gaminio lydimajame dokumente 
gamintojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekių ženklą, pašto adresą, 
interneto svetainės ar elektroninio pašto 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis 
centras susisiekti su gamintoju. 
Kontaktiniai duomenys pateikiami 
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms lengvai suprantama 
kalba.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojai, kurie mano arba turi 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas arba 
pradėtas naudoti jų mašinų gaminys 
neatitinka III priede nustatytų esminių 
sveikatos ir saugos reikalavimų, 
nedelsdami imasi būtinų taisomųjų 
priemonių to mašinų gaminio atitikčiai 
užtikrinti arba jį pašalinti iš rinkos ar 
atšaukti, jei tinka. Be to, jei mašinų 
gaminys kelia riziką, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius mašinų 
gaminius, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi.

9. Gamintojai, kurie mano arba turi 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas arba 
pradėtas naudoti jų mašinų gaminys 
neatitinka III priede nustatytų esminių 
sveikatos ir saugos reikalavimų, 
nedelsdami imasi būtinų taisomųjų 
priemonių to mašinų gaminio atitikčiai 
užtikrinti arba jį pašalinti iš rinkos ar 
atšaukti, jei tinka. Be to, jei mašinų 
gaminys kelia riziką, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose jie tiekė rinkai ar pradėjo 
naudoti tokius mašinų gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus dešimt metų po 
mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad 
nacionalinės rinkos priežiūros institucijos 
galėtų juos patikrinti;

a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus elektroniniu būdu 
dešimt metų po mašinų gaminio pateikimo 
rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros 
institucijos galėtų juos patikrinti;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikti visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus mašinų gaminio 
atitikčiai įrodyti, jei kompetentinga 
nacionalinė institucija pateikia pagrįstą 
prašymą;

b) pateikti visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus mašinų gaminio 
atitikčiai įrodyti, jei kompetentinga 
nacionalinė institucija pateikia pagrįstą 
prašymą. Jie gali būti popieriniai arba 
elektroniniai;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ant mašinų gaminio arba, jei to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
mašinų gaminio lydimajame dokumente 
importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekių ženklą, pašto adresą ir 
elektroninio pašto adresą, kuriuo su jais 
galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys 
pateikiami galutiniams naudotojams ir 
rinkos priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba.

3. Ant mašinų gaminio arba, jei to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
mašinų gaminio lydimajame dokumente 
importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekių ženklą, pašto adresą, 
interneto svetainės ar elektroninio pašto 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Kontaktiniai duomenys pateikiami 
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms lengvai suprantama 
kalba.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje nėra paskelbta pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1025/2012 jokios nuorodos į 
darniuosius standartus, skirtus 
atitinkamiems sveikatos ir saugos 
reikalavimams;

a) Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje nėra paskelbta pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1025/2012 jokios nuorodos į 
darniuosius standartus, skirtus 
atitinkamiems sveikatos ir saugos 
reikalavimams, ir tokios nuorodos 
nenumatoma paskelbti per pagrįstą 
laikotarpį; and

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija prašė vienos ar daugiau 
Europos standartizacijos organizacijų 
parengti esminių sveikatos ir saugos 
reikalavimų darniojo standarto projektą, 
bet standartizacijos procedūra nepagrįstai 
vėluoja arba jokia Europos standartizacijos 
organizacija nepriėmė prašymo.

b) Komisija prašė vienos ar daugiau 
Europos standartizacijos organizacijų 
parengti esminių sveikatos ir saugos 
reikalavimų darniojo standarto projektą, 
bet prašomas standartas per trejus metus 
nuo standartizacijos prašymo dienos 
nebuvo parengtas arba jokia Europos 
standartizacijos organizacija nepriėmė 
prašymo.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deramai konsultuojasi su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Jei parengiami darnieji standartai, 
apimantys III priede nustatytus esminius 
sveikatos apsaugos ir saugos 
reikalavimus, ir nuorodos į juos 
paskelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1025/2012, atitinkamos 
techninės specifikacijos nebetaikomos.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija rengiama 
pagal V priede nustatytą modulinę 
struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose 
VI, VII, VIII ir IX prieduose nustatytuose 
moduliuose nurodyta informacija ir ji 
nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į 
valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas 
ar kurios rinkai tiekiamas mašinų gaminys, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaraciją turi būti 
galima užpildyti elektroniniu būdu ir ji 
rengiama pagal V priede nustatytą 
modulinę struktūrą, joje pateikiama 
atitinkamuose VI, VII, VIII ir IX prieduose 
nustatytuose moduliuose nurodyta 
informacija. Ji išverčiama į valstybės narės, 
kurios rinkai pateikiamas ar kurios rinkai 
tiekiamas mašinų gaminys, reikalaujamą 
kalbą ar kalbas.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojas ar jo įgaliotasis 
atstovas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų 
gaminio pakeitimą, siekdami patvirtinti 
mašinos gaminio atitiktį šiam reglamentui, 
taiko vieną iš 2 ir 3 dalyse nurodytų 

1. Gamintojas ir asmuo, atlikęs esminį 
mašinų gaminio pakeitimą, siekdami 
patvirtinti mašinos gaminio atitiktį šiam 
reglamentui, taiko vieną iš 2, 2a ir 3 dalyse 
nurodytų atitikties vertinimo procedūrų.
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atitikties vertinimo procedūrų.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei mašinų gaminys yra į I priedo 
sąrašą įtrauktas didelės rizikos mašinų 
gaminys, gamintojas arba gamintojo 
įgaliotasis atstovas ir asmuo, atlikęs esminį 
mašinų gaminio pakeitimą, taiko vieną iš 
šių procedūrų:

2. Jei mašinų gaminys yra į I priedo A 
dalies sąrašą įtrauktas mašinų gaminys, 
gamintojas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų 
gaminio pakeitimą, taiko vieną iš šių 
procedūrų:

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Jei mašinų gaminys yra į I priedo 
B dalies sąrašą įtrauktas mašinų gaminys 
ir jis buvo pagamintas pagal darniuosius 
standartus arba technines specifikacijas, 
apimančius visus atitinkamus esminius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, 
gamintojas ir asmuo, atlikęs esminį 
mašinų gaminio pakeitimą, taiko vieną iš 
šių procedūrų:
a) VI priede nustatytą gamybos vidaus 
kontrolės procedūrą (A modulis);
b) VII priede numatytą ES tipo tyrimo 
procedūra (B modulis), po to VIII priede 
numatytą tipo atitikties, pagrįstos vidine 
gamybos kontrole (C modulis), procedūrą;
c) IX priede nustatytą visišku kokybės 
užtikrinimu pagrįstą atitikties vertinimo 
procedūrą (H modulis);

Pakeitimas 74
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei mašinų gaminys nėra į I priedo 
sąrašą įtrauktas didelės rizikos mašinų 
gaminys, gamintojas arba gamintojo 
įgaliotasis atstovas ir asmuo, atlikęs esminį 
mašinų gaminio pakeitimą, taiko VI priede 
nustatytą vidinės gamybos kontrolės 
procedūrą (A modulis).

3. Jei mašinų gaminys nėra į I priedo 
sąrašą įtrauktas mašinų gaminys, 
gamintojas ir asmuo, atlikęs esminį mašinų 
gaminio pakeitimą, taiko VI priede 
nustatytą vidinės gamybos kontrolės 
procedūrą (A modulis).

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nustatydamos mokesčius už 
atitikties vertinimą, notifikuotosios įstaigos 
atsižvelgia į konkrečius mažų ir vidutinių 
įmonių interesus bei poreikius ir sumažina 
tuos mokesčius proporcingai jų 
konkretiems interesams ir poreikiams.

4. Nustatydamos mokesčius už 
atitikties vertinimą, notifikuotosios įstaigos 
atsižvelgia į konkrečius mažų ir vidutinių 
įmonių interesus bei poreikius.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš dalies sukomplektuotų mašinų atitikties 
vertinimo procedūros

Iš dalies sukomplektuotoms mašinoms 
skirta procedūra

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš dalies sukomplektuotos mašinos 1. Iš dalies sukomplektuotos mašinos 
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gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
prieš pateikdami rinkai iš dalies 
sukomplektuotą mašiną, užtikrina, kad 
būtų parengti šie dokumentai:

gamintojas, prieš pateikdamas rinkai iš 
dalies sukomplektuotą mašiną, užtikrina, 
kad būtų parengti šie popierinės ar 
skaitmeninės formos dokumentai:

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš dalies sukomplektuotos mašinos 
gamintojas arba gamintojo įgaliotasis 
atstovas, kompetentingai nacionalinei 
institucijai paprašius, pateikia, jei reikia, 
šaltinio kodą arba programuojamąją logiką, 
įtrauktus į 1 dalies a punkte nurodytą 
techninę dokumentaciją, jei tai būtina, kad 
ta institucija galėtų patikrinti atitiktį III 
priede nustatytiems esminiams sveikatos ir 
saugos reikalavimams. Surinkimo 
instrukcijos, nurodytos 1 dalies b punkte, ir 
įmontavimo deklaracija, nurodyta 1 dalies 
c punkte, pateikiamos kartu su iš dalies 
sukomplektuotomis mašinomis, o kai šios 
mašinos įtaisomos į galutinį mašinų 
gaminį, sudaro to mašinų gaminio 
techninės bylos dalį.

2. Iš dalies sukomplektuotos mašinos 
gamintojas, kompetentingai nacionalinei 
institucijai paprašius, pateikia, jei reikia, 
šaltinio kodą arba programuojamąją logiką, 
įtrauktus į 1 dalies a punkte nurodytą 
techninę dokumentaciją, jei tai būtina, kad 
ta institucija galėtų patikrinti atitiktį III 
priede nustatytiems esminiams sveikatos ir 
saugos reikalavimams. Surinkimo 
instrukcijos, nurodytos 1 dalies b punkte, ir 
ES įmontavimo deklaracija, nurodyta 1 
dalies c punkte, pateikiamos kartu su iš 
dalies sukomplektuotomis mašinomis, o 
kai šios mašinos įtaisomos į galutinį 
mašinų gaminį, sudaro to mašinų gaminio 
techninės bylos dalį.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamo mašinų gaminio 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, ar bet kurios iš 
tų šalių atstovai. Tai neturi trukdyti 
atitikties vertinimo įstaigai naudoti mašinų 

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamo mašinų gaminio 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
importuotojai, platintojai, montuotojai, 
pirkėjai, savininkai, naudotojai ar 
prižiūrėtojai, ar bet kurios iš tų šalių 
įgalioti atstovai. Tai neturi trukdyti 
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gaminio, kuris yra būtinas jos veiklai, ar 
tokį mašinų gaminį naudoti asmeniniais 
tikslais.

atitikties vertinimo įstaigai naudoti mašinų 
gaminio, kuris yra būtinas jos veiklai, ar 
tokį mašinų gaminį naudoti asmeniniais 
tikslais.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, įrengiant ir 
naudojant mašinų gaminius arba atliekant 
jų techninę priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie neužsiima jokia veikla, kuri gali 
kliudyti jiems nepriklausomai priimti 
sprendimus ar sąžiningai vykdyti atitikties 
vertinimo veiklą, dėl kurios jiems suteiktas 
notifikuotosios įstaigos statusas. Tai visų 
pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, importuojant, 
platinant, gaminant ar konstruojant, 
parduodant, įrengiant ir naudojant mašinų 
gaminius arba atliekant jų techninę 
priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje 
veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie 
neužsiima jokia veikla, kuri gali kliudyti 
jiems nepriklausomai priimti sprendimus ar 
sąžiningai vykdyti atitikties vertinimo 
veiklą, dėl kurios jiems suteiktas 
notifikuotosios įstaigos statusas. Tai visų 
pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
pajėgi vykdyti visą VII, VIII ir IX 
prieduose nurodytą atitikties vertinimo 
veiklą, dėl kurios ji turi notifikuotosios 
įstaigos statusą, nepriklausomai nuo to, ar 
tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo 
įstaiga, ar jos yra atliekamos tos įstaigos 
vardu ir atsakomybe.

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
pajėgi atlikti visas VII, VIII ir IX 
prieduose nurodytas atitikties vertinimo 
užduotis, dėl kurių ji turi notifikuotosios 
įstaigos statusą, nepriklausomai nuo to, ar 
tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo 
įstaiga, ar jos yra atliekamos tos įstaigos 
vardu ir atsakomybe.

Pakeitimas 82
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) reikiamus darbuotojus, turinčius 
techninių žinių ir pakankamos bei tinkamos 
patirties atitikties vertinimo veikloms 
atlikti;

(a) reikiamus darbuotojus, turinčius 
techninių žinių ir pakankamos bei tinkamos 
patirties atitikties vertinimo užduotims 
atlikti;

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tinkamą politiką ir procedūras, 
pagal kurias veikla, kurią ji vykdo kaip 
notifikuotoji įstaiga, yra atskirta nuo kitos 
veiklos;

(c) tinkamą politiką ir procedūras, 
pagal kurias užduotys, kurias ji atlieka 
kaip notifikuotoji įstaiga, yra atskirtos nuo 
kitų užduočių;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos turi pakankamai 
priežasčių manyti, kad mašinų gaminys, 
kuriam taikomas šis reglamentas, kelia 
riziką žmonių sveikatai ar saugai, ir, jei 
tinka, naminiams gyvūnams arba turtui ir, 
jei taikoma, aplinkai, jos atlieka su mašinų 
gaminiu susijusį vertinimą, apimantį visus 
atitinkamus šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus. Atitinkami ekonominės 
veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu 
bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis.

1. Jei vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos turi pakankamai 
priežasčių manyti, kad mašinų gaminys, 
kuriam taikomas šis reglamentas, 
neatitinka šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų ar kelia riziką žmonių 
sveikatai ar saugai, jei tinka, naminiams 
gyvūnams arba turtui ir, jei taikoma, 
aplinkai, jos atlieka su mašinų gaminiu 
susijusį vertinimą, apimantį visus 
atitinkamus šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus. Atitinkami ekonominės 
veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu 
bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis.
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atlikdamos pirmoje pastraipoje 
nurodytą vertinimą rinkos priežiūros 
institucijos nustato, kad mašinų gaminys 
neatitinka šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi tinkamo taisomojo 
veiksmo, kuris užtikrintų mašinų gaminio 
atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų 
mašinų gaminį iš rinkos arba jį atšauktų 
per pagrįstą laikotarpį, kuris būtų 
proporcingas pirmoje pastraipoje nurodytos 
rizikos pobūdžiui.

Jei atlikdamos pirmoje pastraipoje 
nurodytą vertinimą rinkos priežiūros 
institucijos nustato, kad mašinų gaminys 
neatitinka šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi tinkamo ir proporcingo 
Reglamento (ES) 2019/1020 16 straipsnio 
3 dalyje numatyto taisomojo veiksmo, 
kuris panaikintų neatitiktį arba institucijų 
nurodytą riziką per pagrįstą laikotarpį, 
kuris būtų proporcingas pirmoje 
pastraipoje nurodytos rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominės veiklos vykdytojas 
užtikrina, kad imtasi visų taisomųjų 
veiksmų dėl visų atitinkamų mašinų 
gaminių, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojas tiekė rinkai visoje Sąjungoje.

3. Ekonominės veiklos vykdytojas 
užtikrina, kad imtasi taisomųjų veiksmų 
dėl visų atitinkamų mašinų gaminių, 
kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas 
tiekė rinkai visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
reikiamo taisomojo veiksmo, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 

4. Jei per nustatytą laikotarpį 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
nesiima 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodyto taisomojo veiksmo arba jei 
išlieka 1 dalies pirmoje pastraipoje 
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laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 
arba apribotas mašinų gaminio tiekimas 
jų nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 
pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

nurodyta neatitiktis ar rizika, rinkos 
priežiūros institucijos užtikrina, kad 
atitinkamas mašinų gaminys būtų 
pašalintas ar atšauktas arba kad jo 
tiekimas rinkai būtų uždraustas ar 
apribotas ir kad visuomenė, Komisija ir 
kitos valstybės narės būtų nedelsiant 
atitinkamai informuotos.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos apie tas 
priemones nedelsdamos informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares.

Išbraukta.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. dalies antrojoje pastraipoje 
nurodyta informacija apima visus 
duomenis, visų pirma duomenis, kurių 
reikia reikalavimų neatitinkančiam mašinų 
gaminiui, to mašinų gaminio tipui, 
pareikštos neatitikties ir keliamos rizikos 
pobūdžiui, nacionaliniu lygmeniu taikomų 
priemonių pobūdžiui ir trukmei bei 
atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo 
pateiktiems argumentams identifikuoti. 
Visų pirma rinkos priežiūros institucijos 
nurodo, ar neatitiktis susijusi su viena iš šių 
priežasčių:

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, kurių reikia reikalavimų 
neatitinkančiam mašinų gaminiui, to 
mašinų gaminio tipui, pareikštos 
neatitikties ir keliamos rizikos pobūdžiui, 
nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 
pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo pateiktiems 
argumentams identifikuoti. Visų pirma 
rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar 
neatitiktis susijusi su viena iš šių 
priežasčių:

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei per tris mėnesius nuo 4 dalies 
antrojoje pastraipoje nurodytos 
informacijos gavimo jokia valstybė narė ar 
Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl 
laikinosios priemonės, kurios ėmėsi 
valstybė narė, ta priemonė laikoma 
pagrįsta.

7. Jei per tris mėnesius nuo 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo jokia 
valstybė narė ar Komisija nepareiškia 
prieštaravimo dėl priemonės, kurios ėmėsi 
valstybė narė, ta priemonė laikoma 
pagrįsta.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 
2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio 
reglamento įsigaliojimo datos]. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. 5 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 
4a dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo … [šio reglamento 
įsigaliojimo datos]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje 
ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 

4. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje, 
5 straipsnio 4a dalyje ir 6 straipsnio 2 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
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įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jei per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepateikia prieštaravimų arba 
jei iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar 
dviem mėnesiams.

6. Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 5 
straipsnio 4a dalį ir 6 straipsnio 2 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jei per du mėnesius nuo pranešimo 
apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepateikia prieštaravimų arba jei iki 
to laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar 
dviem mėnesiams.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 2006/42/EB panaikinama 
po [30 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos].

2. Direktyva 2006/42/EB panaikinama 
nuo ... [48 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės … [42 mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
netrukdo tiekti rinkai mašinas, pateiktas 
rinkai pagal Direktyvą 2006/42/EB iki...šio 
reglamento įsigaliojimo data]. Tačiau šio 
reglamento VI skyrius taikomas mutatis 
mutandis tokioms mašinoms vietoj tos 
direktyvos 11 straipsnio, įskaitant mašinas, 
kurioms procedūra jau pradėta pagal 
Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį, 
nuo…[šio reglamento įsigaliojimo dienos].

1. Valstybės narės netrukdo tiekti 
rinkai mašinų, pateiktų rinkai pagal 
Direktyvą 2006/42/EB iki... [šio 
reglamento taikymo pradžios data]. Tačiau 
šio reglamento VI skyrius taikomas mutatis 
mutandis tokioms mašinoms vietoj tos 
direktyvos 11 straipsnio, įskaitant mašinas, 
kurioms procedūra jau pradėta pagal 
Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį, 
nuo…[šio reglamento taikymo pradžios 
data].

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EB tipo tyrimo sertifikatai ir 
patvirtinimo sprendimai, išduoti pagal 
Direktyvos 2006/42/EB 14 straipsnį, 
galioja iki... [42 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], nebent 
jie nustoja galioti anksčiau.

2. EB tipo tyrimo sertifikatai ir 
patvirtinimo sprendimai, išduoti pagal 
Direktyvos 2006/42/EB 14 straipsnį, 
galioja iki jie nustoja galioti.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per… [54 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau 
kas ketverius metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento vertinimo ir peržiūros ataskaitą. 
Ataskaitos skelbiamos viešai.

1. Per… [72 mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau 
kas ketverius metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento vertinimo ir peržiūros ataskaitą. 
Ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas 98
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitikties vertinimo procedūrą, 
taikomą į I priedo sąrašą įtrauktiems 
didelės rizikos mašinų gaminiams.

b) atitikties vertinimo procedūrą, 
taikomą į I priedo sąrašą įtrauktiems 
mašinų gaminiams.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo… [30 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis taikomas nuo… [48 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DIDELĖS RIZIKOS MAŠINŲ 
GAMINIAI

Mašinų gaminių, kuriems taikoma 
speciali atitikties vertinimo procedūra, 
kategorijos

A dalis

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šių tipų diskiniai pjūklai 
(vienapjūkliai arba daugiapjūkliai) 
medienai ir panašias fizines savybes 
turinčioms medžiagoms arba mėsai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms apdoroti:

Išbraukta.
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios nejudantį stalą ar laikiklį, 
su ruošinių rankiniu padavimu arba 
išmontuojamu varikliniu padavimu;

Išbraukta.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios rankinio valdymo grįžtamai 
slenkamojo judesio pjovimo stalą arba 
vežimėlį;

Išbraukta.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto 1.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios įmontuotą mechaninį 
ruošinių padavimo įtaisą su rankiniu 
pakrovimu ir (arba) nukrovimu;

Išbraukta.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto 1.4 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
mechaniškai judančiu (-iais) diskiniu (-
iais) pjūklu (-ais), su rankiniu pakrovimu 
ir (arba) nukrovimu;

Išbraukta.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. rankinio padavimo medienos 
paviršių obliavimo mašinos;

Išbraukta.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. vienapusės reismusinės staklės, 
turinčios įmontuotą mechaninį padavimo 
įtaisą, su rankiniu pakrovimu ir (arba) 
nukrovimu medienai apdoroti;

Išbraukta.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šių tipų juostiniai pjūklai 
medienai ir panašias fizines savybes 
turinčioms medžiagoms arba mėsai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms apdoroti, su jų rankiniu 
pakrovimu ir (arba) nukrovimu:

Išbraukta.
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios 
nejudantį ar grįžtamai slenkamojo judesio 
stalą ar laikiklį apdorojamam daiktui;

Išbraukta.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 4.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1–4 punktuose ir 7 punkte 
nurodytų tipų sujungtosios mašinos 
medienai ir panašias fizines savybes 
turinčioms medžiagoms apdoroti.

Išbraukta.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Rankinio padavimo vertikaliojo 
suklio frezavimo mašinos medienai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms apdoroti.

Išbraukta.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Šių tipų po žeme dirbančios 
mašinos:

Išbraukta.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 punkto 12.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12.1. lokomotyvai ir vagonai-stabdikliai; Išbraukta.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 punkto 12.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12.2. hidraulinės stogo atramos. Išbraukta.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Apsauginiai įtaisai žmonių 
buvimui aptikti.

Išbraukta.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Mechaniškai valdomi judamieji 
blokavimo apsaugai, skirti naudoti kaip 
techninės apsaugos priemonės 9, 10 ir 11 

Išbraukta.
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punktuose nurodytose mašinose.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. Loginiai elementai saugos 
funkcijoms užtikrinti.

Išbraukta.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. Apsauginė konstrukcija apsivertus 
(ROPS).

Išbraukta.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. Apsaugos nuo krintančių daiktų 
konstrukcija (angl. FOPS – falling-object 
protective structure).

Išbraukta.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24. Programinė įranga saugos 
funkcijoms užtikrinti, įskaitant DI 
sistemas.

24. DI sistemos kaip saugos 
komponentas, kurių elgsena yra 
savarankiška ir besivystanti ir kurios buvo 
sukurtos taikant bet kokias mašinų 
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mokymosi technologijas ir metodus.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. Mašinos su įtaisytomis DI 
sistemomis saugos funkcijoms užtikrinti.

25. Mašinos su įtaisytomis DI 
sistemomis, kaip saugos komponentu, 
kurių elgsena yra savarankiška ir 
besivystanti, ir kurios nebuvo 
nepriklausomai pateiktos rinkai ir buvo 
kuriamos taikant bet kokias mašinų 
mokymosi technologijas ir metodus.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis
25a. Šių tipų diskiniai pjūklai 
(vienapjūkliai arba daugiapjūkliai) 
medienai ir panašias fizines savybes 
turinčioms medžiagoms arba mėsai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms apdoroti:
25a. 1. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios nejudantį stalą ar laikiklį, 
su ruošinių rankiniu padavimu arba 
išmontuojamu varikliniu padavimu;
25a. 2. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios rankinio valdymo grįžtamai 
slenkamojo judesio pjovimo stalą arba 
vežimėlį;
25a. 3. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) diskiniu (-iais) pjūklu (-
ais), turinčios įmontuotą mechaninį 
ruošinių padavimo įtaisą su rankiniu 



PE697.614v03-00 56/106 RR\1255594LT.docx

LT

pakrovimu ir (arba) nukrovimu;
25a. 4. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
mechaniškai judančiu (-iais) diskiniu (-
iais) pjūklu (-ais), su rankiniu pakrovimu 
ir (arba) nukrovimu;
25b. rankinio padavimo medienos 
paviršių obliavimo mašinos;
25c. vienapusės reismusinės staklės, 
turinčios įmontuotą mechaninį padavimo 
įtaisą, su rankiniu pakrovimu ir (arba) 
nukrovimu medienai apdoroti;
25d. Šių tipų juostiniai pjūklai medienai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms arba mėsai ir panašias 
fizines savybes turinčioms medžiagoms 
apdoroti, su jų rankiniu pakrovimu ir 
(arba) nukrovimu:
25d. 1. pjovimo mašinos su pjovimo metu 
fiksuotu (-ais) pjūklu (-ais), turinčios 
nejudantį ar grįžtamai slenkamojo judesio 
stalą ar laikiklį apdorojamam daiktui;
25d. 2. pjovimo mašinos su pjūklu (-ais), 
sumontuotu (-ais) ant grįžtamai 
slenkamojo judesio vežimėlio.
25e. 25a–25d punktuose ir 25g punkte 
nurodytų tipų sujungtosios mašinos 
medienai ir panašias fizines savybes 
turinčioms medžiagoms apdoroti.
25f. Rankinio padavimo dygiavimo 
mašinos medienai apdoroti su keliais 
įrankių laikikliais.
25g. Rankinio padavimo vertikaliojo 
suklio frezavimo mašinos medienai ir 
panašias fizines savybes turinčioms 
medžiagoms apdoroti.
25h. Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo 
plastikų formavimo mašinos su rankiniu 
pakrovimu ir (arba) nukrovimu.
25i. Įpurškiamojo arba suspaudžiamojo 
gumos formavimo mašinos su rankiniu 
pakrovimu ir (arba) nukrovimu.
25j. Šių tipų po žeme dirbančios mašinos:
25j. 1 lokomotyvai ir vagonai-stabdikliai;
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25j. 2. hidraulinės stogo atramos.
25k. Apsauginiai įtaisai žmonių buvimui 
aptikti.
25l. Mechaniškai valdomi judamieji 
blokavimo apsaugai, skirti naudoti kaip 
techninės apsaugos priemonės 9, 25h ir 
25i punktuose nurodytose mašinose.
25m. Loginiai elementai saugos 
funkcijoms užtikrinti.
25n. Virtimo apsauginė konstrukcija 
(ROPS).
25o. Apsaugos nuo krintančių objektų 
konstrukcija (FOPS).

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. Programinė įranga saugos 
funkcijoms užtikrinti, įskaitant DI 
sistemas.

18. DI sistemos kaip saugos 
komponentas, kurių elgsena yra 
savarankiška ir besivystanti ir kurios buvo 
sukurtos taikant bet kokias mašinų 
mokymosi technologijas ir metodus.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mašinų gaminio gamintojas arba jo 
ar jos įgaliotasis atstovas užtikrina, kad 
rizikos vertinimas atliekamas siekiant 
nustatyti sveiktos ir saugos reikalavimus, 
kurie taikomi mašinų gaminiui. Tada 
mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad būtų išvengta ir 
sumažinta visa susijusi rizika, atsižvelgiant 
į rizikos vertinimo rezultatus.

1. Mašinų gaminio gamintojas 
užtikrina, kad rizikos vertinimas atliekamas 
siekiant nustatyti sveiktos ir saugos 
reikalavimus, kurie taikomi mašinų 
gaminiui. Tada mašinų gaminys 
projektuojamas ir gaminamas taip, kad 
būtų išvengta ir sumažinta visa susijusi 
rizika, atsižvelgiant į rizikos vertinimo 
rezultatus.
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Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodyto 
rizikos vertinimo ir šios rizikos mažinimo 
kartotinius veiksmus gamintojas arba jo ar 
jos įgaliotasis atstovas:

Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodyto 
rizikos vertinimo ir šios rizikos mažinimo 
kartotinius veiksmus gamintojas:

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) identifikuoja pavojus, kuriuos gali 
sukelti mašinų gaminys, ir su juo susijusias 
pavojingas situacijas, įskaitant per mašinų 
gaminio gyvavimo ciklą galinčius kilti 
pavojus, numatomus mašinų gaminio 
pateikimo rinkai metu dėl jo numatytos 
visiškai ar iš dalies kintamos elgsenos ar 
loginių elementų vystymosi, jei mašinų 
gaminys suprojektuotas veikti esant 
kintamiems autonomijos lygiams. Todėl, 
jei į mašinų gaminį yra integruota 
dirbtinio intelekto sistema, atliekant 
mašinų gaminio rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į tos dirbtinio intelekto 
sistemos rizikos vertinimą, atliktą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos+ 
reglamentą … dėl Europos požiūrio į 
dirbtinį intelektą+30 ;

c) identifikuoja pavojus, kuriuos gali 
sukelti mašinų gaminys, ir su juo susijusias 
pavojingas situacijas, įskaitant per mašinų 
gaminio gyvavimo ciklą galinčius kilti 
pavojus, numatomus mašinų gaminio 
pateikimo rinkai metu dėl jo numatytos 
visiškai ar iš dalies kintamos elgsenos ar 
loginių elementų vystymosi, jei mašinų 
gaminys suprojektuotas veikti esant 
kintamiems autonomijos lygiams;

__________________
30 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir 
išnašoje įrašykite to reglamento numerį, 
datą, antraštę ir OL nuorodą.

Pakeitimas 131
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pareigos, nustatytos pagal esminius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, taikomos 
tada, kai atitinkamas pavojus siejamas su 
mašinų gaminiu jį naudojant gamintojo 
arba jo ar jos įgaliotojo atstovo 
numatytomis sąlygomis arba iš anksto 
numanomais anomaliais atvejais. Tačiau 
visais atvejais taikomi 1.1.2 punkte 
nustatyti saugos integracijos principai ir 
1.7.3 bei 1.7.4 punktuose nurodyti 
įpareigojimai dėl mašinų gaminių 
ženklinimo ir instrukcijos.

2. Pareigos, nustatytos pagal esminius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, taikomos 
tada, kai atitinkamas pavojus siejamas su 
mašinų gaminiu jį naudojant gamintojo 
numatytomis sąlygomis arba iš anksto 
numanomais anomaliais atvejais. Tačiau 
visais atvejais taikomi 1.1.2 punkte 
nustatyti saugos integracijos principai ir 
1.7.3 bei 1.7.4 punktuose nurodyti 
įpareigojimai dėl mašinų gaminių 
ženklinimo ir instrukcijos.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jis atitiktų savo 
funkciją ir galėtų būti valdomas, 
reguliuojamas ir prižiūrimas nekeliant 
žmonėms rizikos, kai šie veiksmai 
atliekami ne tik gamintojo numatytomis 
sąlygomis, bet taip pat atsižvelgiant į 
pagrįstai numanomą netinkamą jo 
naudojimą. Apsaugos priemonių tikslas yra 
siekti, kad būtų išvengta rizikos per visą 
numatytą mašinų gaminio naudojimo 
trukmę, įskaitant vežimo, surinkimo, 
išardymo, padarymo netinkamu ir 
pavertimo į atliekas etapus.

a) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jis atitiktų savo 
funkciją ir galėtų būti valdomas, 
reguliuojamas ir prižiūrimas nekeliant 
žmonėms rizikos, kai šie veiksmai 
atliekami ne tik gamintojo numatytomis 
sąlygomis, bet taip pat atsižvelgiant į 
pagrįstai numanomą naudojimą ar 
netinkamą jo naudojimą. Apsaugos 
priemonių tikslas yra siekti, kad būtų 
išvengta rizikos per visą numatytą mašinų 
gaminio naudojimo trukmę, įskaitant 
vežimo, surinkimo, išardymo, padarymo 
netinkamu ir pavertimo į atliekas etapus.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio b punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gamintojas arba jo ar jos 
įgaliotasis atstovas privalo, rinkdamasis 
tinkamiausius būdus, tokia eilės tvarka 
laikytis šių principų:

b) Gamintojas privalo, rinkdamasis 
tinkamiausius būdus, tokia eilės tvarka 
laikytis šių principų:

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Gamintojas arba jo ar jos 
įgaliotasis atstovas, projektuodamas bei 
gamindamas mašinų gaminį ir rengdamas 
instrukcijas, nustato ne tik mašinų gaminio 
numatytąjį naudojimą, bet taip pat pagrįstai 
numanomą netinkamą jo naudojimą. 
Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jo nebūtų galima 
naudoti nenormaliai, jei toks naudojimas 
keltų riziką. Jei reikia, instrukcijose 
naudotojo dėmesys turi būti atkreiptas į 
būdus, kurie, kaip rodo patirtis, gali 
pasitaikyti ir kuriais mašinų gaminys 
neturėtų būti naudojamas.

c) Gamintojas, projektuodamas bei 
gamindamas mašinų gaminį ir rengdamas 
instrukcijas, nustato ne tik mašinų gaminio 
numatytąjį naudojimą, bet taip pat pagrįstai 
numanomą netinkamą jo naudojimą. 
Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jo nebūtų galima 
naudoti nenormaliai, jei toks naudojimas 
keltų riziką. Jei reikia, instrukcijose 
naudotojo dėmesys turi būti atkreiptas į 
būdus, kurie, kaip rodo patirtis, gali 
pasitaikyti ir kuriais mašinų gaminys 
neturėtų būti naudojamas.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad naudotojas galėtų 
bandyti saugos funkcijas, o mašinų 
gaminys turi turėti visą specialią įrangą ir 
priedus, ir, jei reikia, jam bandyti, 
reguliuoti, prižiūrėti bei saugiai naudoti 
būtinų specialiųjų procedūrų aprašymus.

e) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad būtų galima išbandyti 
saugos funkcijas. Mašinų gaminys turi 
turėti visą specialią įrangą ir priedus, ir, jei 
reikia, jam bandyti, reguliuoti, prižiūrėti 
bei saugiai naudoti būtinų specialiųjų 
procedūrų aprašymus.
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Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.5 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mašinų gaminio ir (arba) jų komponentų 
transportavimo pagal instrukcijas metu, 
neturi būti jokios galimybės mašinų 
gaminiui ir (arba) jo dalims staigiai 
pajudėti arba kilti pavojams dėl jų 
nestabilumo.

Mašinų gaminio ar jo komponentų 
transportavimo pagal instrukcijas metu 
neturi būti jokios galimybės mašinų 
gaminiui ir (arba) jo dalims staigiai 
pajudėti arba kilti pavojams dėl jų 
nestabilumo.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant numatytoms naudojimo sąlygoms, 
naudotojo patiriamas diskomfortas, 
nuovargis bei fizinė ir psichologinė įtampa 
kiek įmanoma mažinama, atsižvelgiant į 
ergonomikos principus, pvz.:

Esant numatytoms naudojimo sąlygoms, 
naudotojo patiriamas diskomfortas, 
nuovargis bei fizinis ir kognityvinis darbo 
krūvis pašalinami arba kiek įmanoma 
mažinami, atsižvelgiant į ergonomikos 
principus, pvz.:

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vengiama mašinos nustatomo darbo 
tempo;

c) vengiama mašinos nustatomo darbo 
tempo sudarant sąlygas pritaikymui;

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) mašinų gaminio su numatyta 
visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar 
loginiais elementais, suprojektuotais veikti 
kintamais autonomijos lygiais, pritaikymas 
tinkamu ir reikiamu būdu atsakyti 
žmonėms (naudojant žodžius ar be žodžių 
gestais, veido išraiška ar kūno judesiais) ir 
pranešti apie planuojamus veiksmus (ką jis 
ruošiasi daryti ir kodėl) operatoriams 
suprantamu būdu.

f) mašinų gaminio su numatyta 
visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar 
loginiais elementais, suprojektuotais veikti 
kintamais autonomijos lygiais, pritaikymas 
tinkamu ir reikiamu būdu atsakyti 
žmonėms (pavyzdžiui, naudojant žodžius ar 
be žodžių gestais, veido išraiška ar kūno 
judesiais) ir pranešti apie planuojamus 
veiksmus (pavyzdžiui, ką jis ruošiasi daryti 
ir kodėl) operatoriams suprantamu būdu.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.7 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo vieta projektuojama ir sukuriama 
taip, kad būtų išvengta bet kokios rizikos 
dėl išmetamųjų dujų ir (arba) deguonies 
trūkumo.

Darbo vieta projektuojama ir sukuriama 
taip, kad būtų išvengta bet kokios rizikos, 
sukeltos išmetamųjų dujų ar deguonies 
trūkumo.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.7 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, darbo vietoje įrengiama tinkama 
kabina, suprojektuota, pagaminta ir (arba) 
įrengta taip, kad atitiktų pirmiau išdėstytus 
reikalavimus. Išėjimas turi užtikrinti greitą 
evakuaciją. Be to, jei taikoma, kita nei 
įprasto išėjimo kryptimi įrengiamas 
avarinis išėjimas.

Jei reikia, darbo vietoje įrengiama tinkama 
kabina, suprojektuota, pagaminta arba 
įrengta taip, kad atitiktų pirmiau išdėstytus 
reikalavimus. Išėjimas turi užtikrinti greitą 
evakuaciją. Be to, jei taikoma, kita nei 
įprasto išėjimo kryptimi įrengiamas 
avarinis išėjimas.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.9 papunkčio 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prijungiamas techninės įrangos 
komponentas yra labai svarbus tam, kad 
mašinų gaminys atitiktų susijusius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, jis 
projektuojamas taip, kad būtų tinkamai 
apsaugotas nuo atsitiktinio ar tyčinio 
klastojimo. Mašinų gaminys renka 
įrodymus apie teisėtą ar neteisėtą patekimą 
į techninės įrangos komponentą.

Techninės įrangos komponentas, susijęs su 
prisijungimu ar prieiga prie programinės 
įrangos, kuri yra labai svarbi tam, kad 
mašinų gaminys atitiktų susijusius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, yra 
projektuojamas taip, kad jis būtų tinkamai 
apsaugotas nuo atsitiktinio ar tyčinio 
klastojimo. Mašinų gaminys renka 
įrodymus apie teisėtą ar neteisėtą patekimą 
į tą techninės įrangos komponentą.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos galėtų atlaikyti, jei reikia, 
atsižvelgiant į aplinkybes ir riziką, 
numatomus veikimo įtempius ir 
numatomus bei nenumatomus išorinius 
veiksnius, įskaitant piktavališkus trečiųjų 
šalių mėginimus sukurti pavojingą 
situaciją;

a) jos galėtų atlaikyti, jei reikia, 
atsižvelgiant į aplinkybes ir riziką, 
numatomus veikimo įtempius ir 
numatomus bei nenumatomus išorinius 
veiksnius, įskaitant nuspėjamą trečiųjų 
šalių netinkamą naudojimą, dėl kurio 
susidaro potencialiai pavojinga situacija 
arba funkcija;

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) saugos funkcijos negalėtų būti 
keičiamos viršijant ribas, gamintojo 
nustatytas jam atliekant mašinų gaminio 
rizikos vertinimą. Saugos funkcijų ribų 
nustatymas yra gamintojo atliekamo 
rizikos vertinimo dalis, įskaitant visus 
mašinų gaminio ar operatorių daromus ir 
mokymosi etapą apimančius nustatymų ar 
taisyklių pakeitimus, kurie negali peržengti 

d) saugos funkcijos negalėtų būti 
keičiamos ar tobulinamos viršijant ribas, 
gamintojo nustatytas jam atliekant mašinų 
gaminio rizikos vertinimą. Saugos funkcijų 
ribų nustatymas yra gamintojo atliekamo 
rizikos vertinimo dalis, įskaitant visus 
mašinų gaminio ar operatorių daromus ir 
mašinų mokymusi pagrįstą jo raidą 
apimančius nustatymų ar taisyklių 
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atliekant rizikos vertinimą nustatytų ribų; pakeitimus, kurie negali peržengti atliekant 
rizikos vertinimą nustatytų ribų;

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 4 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų vengiama mašinų gaminio ar 
operatorių daromų ir mokymosi etapą 
apimančių nustatymų ar taisyklių 
pakeitimų, jei tokie pakeitimai gali sukurti 
pavojingas situacijas;

c) būtų vengiama mašinų gaminio ar 
operatorių daromų ir mašinų mokymosi 
procesą apimančių nustatymų ar taisyklių 
pakeitimų, jei tokie pakeitimai gali sukurti 
pavojingas situacijas;

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.2 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, nepaisant naudojamų priemonių, 
lūžimo ar suirimo rizika išlieka, susijusios 
dalys įrengiamos, išdėstomos ir (arba) 
apsaugomos taip, kad jų nuolaužos būtų 
sulaikytos, išvengiant pavojingų situacijų.

Jei, nepaisant naudojamų priemonių, 
lūžimo ar suirimo rizika išlieka, susijusios 
dalys įrengiamos, išdėstomos arba 
apsaugomos taip, kad jų nuolaužos būtų 
sulaikytos, išvengiant pavojingų situacijų.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.7. Rizika, susijusi su judamosiomis 
dalimis

1.3.7. Rizika, susijusi su judamosiomis 
dalimis ir kognityviniu darbo krūviu

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio 4 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavojingas situacijas sudarančio sąlyčio ir 
psichologinės įtampos dėl sąveikos su 
mašina rizikos prevencija derinama prie:

Pavojingas situacijas sudarančio sąlyčio ir 
kognityvinio darbo krūvio dėl sąveikos su 
mašina rizikos prevencija derinama prie:

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mašinų gaminys su visiškai ar iš dalies 
kintama elgsena ar loginiais elementais, 
suprojektuotais veikti kintamais 
autonomijos lygiais, pritaikomas tinkamu 
ir reikiamu būdu atsakyti žmonėms 
(naudojant žodžius ar be žodžių gestais, 
veido išraiška ar kūno judesiais) ir 
pranešti apie planuojamus veiksmus (ką 
jis ruošiasi daryti ir kodėl) operatoriams 
suprantamu būdu.

Išbraukta.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.5 punkto 1.5.1 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvoje 2014/35/ES nustatyti saugos 
tikslai taikomi mašinų gaminiui. Tačiau su 
mašinų gaminio atitikties vertinimu, 
pateikimu rinkai ir (arba) pradėjimu 
naudoti susiję įpareigojimai dėl elektros 
keliamo pavojaus reglamentuojami tik šiuo 
reglamentu.

Direktyvoje 2014/35/ES nustatyti saugos 
tikslai taikomi mašinų gaminiui. Tačiau su 
mašinų gaminio atitikties vertinimu, 
pateikimu rinkai arba pradėjimu naudoti 
susiję įpareigojimai dėl elektros keliamo 
pavojaus reglamentuojami tik šiuo 
reglamentu.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.5 punkto 1.5.4 papunkčio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klaidų, kurios, tikėtina, būtų padarytos 
montuojant arba permontuojant tam tikras 
dalis ir kurios galėtų būti rizikos šaltiniu, 
tikimybė pašalinama atitinkamai 
suprojektuojant ir sukonstruojant tokias 
dalis, arba, jei tai nebuvo padaryta, 
pateikiant informaciją ant pačių dalių ir 
(arba) jų korpusų. Tokia pati informacija 
turi būti pateikta ant judamųjų dalių ir 
(arba) jų korpusų, jei rizikai išvengti būtina 
žinoti jų judėjimo kryptį.

Klaidų, kurios, tikėtina, būtų padarytos 
montuojant arba permontuojant tam tikras 
dalis ir kurios galėtų būti rizikos šaltiniu, 
tikimybė pašalinama atitinkamai 
suprojektuojant ir sukonstruojant tokias 
dalis, arba, jei tai nebuvo padaryta, 
pateikiant informaciją ant pačių dalių arba 
jų korpusų. Tokia pati informacija turi būti 
pateikta ant judamųjų dalių arba jų 
korpusų, jei rizikai išvengti būtina žinoti jų 
judėjimo kryptį.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.6 punkto 1.6.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai mašinos, į kurias žmonės turi patekti 
jose dirbti, reguliuoti, prižiūrėti arba valyti, 
mašinos prieigų matmenys nustatomi ir 
pritaikomi naudoti gelbėjimo įrangą taip, 
kad būtų galima laiku išgelbėti žmonės.

Jei tai mašinos, į kurias žmonės turi patekti 
jose dirbti, reguliuoti, jas prižiūrėti arba 
valyti, mašinos prieiga suprojektuojama 
taip, kad nelaimės atveju būtų galima laiku 
išgelbėti žmones.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.4 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka techninės priežiūros 
instrukcijos, skirtos naudoti specialistams, 
turintiems gamintojo arba jo ar jos 
įgaliotojo atstovo įgaliojimus, gali būti 
parengtos tik viena šiems specialistams 
suprantama Sąjungos oficialiąja kalba.

Išimties tvarka techninės priežiūros 
instrukcijos, skirtos naudoti specialistams, 
turintiems gamintojo įgaliojimus, gali būti 
parengtos tik viena šiems specialistams 
suprantama Sąjungos oficialiąja kalba.

Pakeitimas 154
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.1 papunkčio 4 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia tokiu formatu, kuriuo 
galutinis naudotojas galėtų atsisiųsti 
instrukcijas ir išsaugoti jas elektroniniame 
įtaise, kad jis arba ji visą laiką turėtų 
prieigą prie instrukcijų, ypač sugedus 
mašinai. Šis reikalavimas taip pat taikomas 
mašinų gaminiui, kurio instrukcijų vadovas 
yra įkeltas į mašinų gaminio kompiuterio 
programą. Bendrieji instrukcijų rengimo 
principai

c) pateikia tokiu formatu, kuriuo 
galutinis naudotojas galėtų atsisiųsti 
instrukcijas per visą mašinų gaminio 
naudojimo trukmę ir išsaugoti jas 
elektroniniame įtaise, kad jis visą laiką 
turėtų prieigą prie instrukcijų, ypač 
sugedus mašinai. Šis reikalavimas taip pat 
taikomas mašinų gaminiui, kurio 
instrukcijų vadovas yra įkeltas į mašinų 
gaminio kompiuterio programą.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.4 papunkčio 1.7.4.2 punkto 1 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ES atitikties deklaracija arba 
dokumentas, kuriame pateiktas ES 
atitikties deklaracijos turinys, nurodyti 
mašinų gaminio duomenys, nebūtinai 
įtraukiant serijos numerį ir parašą, arba 
interneto adresas, pagal kurį galima rasti 
prie ES atitikties deklaraciją.

c) ES atitikties deklaracija arba 
dokumentas, kuriame pateiktas ES 
atitikties deklaracijos turinys, nurodyti 
mašinų gaminio duomenys, nebūtinai 
įtraukiant serijos numerį ir parašą, arba 
interneto adresas, pagal kurį galima rasti 
ES atitikties deklaraciją per visą mašinų 
gaminio naudojimo trukmę;

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. NEŠIOJAMOSIOS RANKINĖS IR 
(ARBA) RANKINIO VALDYMO 
MAŠINOS

2.2. NEŠIOJAMOSIOS RANKINĖS 
ARBA RANKINIO VALDYMO 
MAŠINOS

Pakeitimas 157
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nešiojamosios rankinės ir (arba) rankinio 
valdymo mašinos turi:

Nešiojamosios rankinės arba rankinio 
valdymo mašinos turi:

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būti suprojektuotos taip, kad būtų 
pašalintas netikėto įjungimo ir (arba) darbo 
tęsimo po to, kai operatorius paleidžia 
rankenas, rizika. Jei šis reikalavimas nėra 
techniškai įvykdomas, imamasi lygiaverčių 
priemonių;

c) būti suprojektuotos taip, kad būtų 
pašalintas netikėto įjungimo arba darbo 
tęsimo po to, kai operatorius paleidžia 
rankenas, rizika. Jei šis reikalavimas nėra 
techniškai įvykdomas, imamasi lygiaverčių 
priemonių;

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) turėti įtaisą arba prijungtą 
ištraukimo sistemą su išėjimo atvamzdžiu 
arba lygiavertę sistemą pavojingų cheminių 
medžiagų išlakoms sugauti ar sumažinti. 
Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl to 
atsirastų nauja rizika, kai pagrindinė 
mašinos funkcija yra pavojingų cheminių 
medžiagų purškimas, ir vidaus degimo 
variklių išlakoms. Nešiojamosios mašinos 
rankenos projektuojamos ir gaminamos 
taip, kad ką paleisti ir sustabdyti būtų 
nesudėtinga.

e) turėti įtaisą arba prijungtą 
ištraukimo sistemą su išėjimo atvamzdžiu 
arba lygiavertę sistemą pavojingų cheminių 
medžiagų išlakoms sugauti ar sumažinti. 
Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl to 
atsirastų nauja rizika, kai pagrindinė 
mašinos funkcija yra pavojingų cheminių 
medžiagų purškimas, ir vidaus degimo 
variklių išlakoms. Kai išorinių įtaisų 
naudoti neįmanoma, instrukcijose 
pateikiama informacija apie tinkamų 
asmeninių apsaugos priemonių (AAP) 
naudojimą.

Pakeitimas 160
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nešiojamosios mašinos rankenos turi būti 
suprojektuotos ir pagamintos taip, kad ją 
paleisti ir sustabdyti būtų nesudėtinga.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra operatorių ar kitų mašina 
važiuojančių žmonių traiškymo tarp 
mašinos dalių ir aplinkinių daiktų, mašinai 
apvirtus arba nuvirtus ant šono, rizika, 
ypač mašinų, kuriose yra įrengta 3.4.3 arba 
3.4.4 punktuose nurodyta apsauginė 
konstrukcija, mašina projektuojama su 
sulaikymo sistema, išlaikančia žmones 
savo vietose arba apsauginėje 
konstrukcijoje, kuri nevaržytų veiksmams 
atlikti būtinų judesių arba sėdynių pakabos 
konstrukcijos sukeltų judesių 
konstrukcijos atžvilgiu, arba joje 
įrengiama tokia sulaikymo sistema. Tokios 
sulaikymo sistemos neįrengiamos, jei jos 
didina riziką.

Jei yra operatorių ar kitų mašina 
važiuojančių žmonių traiškymo tarp 
mašinos dalių ir aplinkinių daiktų, mašinai 
apvirtus arba nuvirtus ant šono, rizika, 
ypač mašinų, kuriose yra įrengta 3.4.3 arba 
3.4.4 punktuose nurodyta apsauginė 
konstrukcija, mašina projektuojama su 
sulaikymo sistema, išlaikančia žmones 
savo vietose arba apsauginėje 
konstrukcijoje, kuri nevaržytų veiksmams 
atlikti būtinų judesių arba su sėdynių 
pakabos konstrukcija susijusių judesių, 
arba joje įrengiama tokia sulaikymo 
sistema. Tokios sulaikymo sistemos 
įrengiamos paisant ergonomikos principų 
ir neturi būti įrengiamos, jei jos didina 
riziką.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vairavimo vietoje yra duodamas matomas 
arba garsinis signalas, įspėjantis 
vairuotoją, jei sulaikymo sistema neveikia.

Vairavimo vietoje yra duodamas matomas 
ir garsinis signalas, įspėjantis vairuotoją, 
kai jis yra vairavimo vietoje ir 
nesinaudoja sulaikymo sistema.
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Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.4 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi turėti autonominiam režimui būdingą 
nuotolinio valdymo funkciją. Ši funkcija 
leidžia operatoriui nuotoliniu būdu gauti 
informaciją iš mašinos. Taikant nuotolinio 
valdymo funkciją galima tik nuotoliniu 
būdu paleisti ir sustabdyti mašiną. Mašina 
projektuojama ir gaminama taip, kad būtų 
galima atlikti šiuos veiksmus tik tada, kai 
vairuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai mato 
mašinos judėjimą ir darbo zoną, o 
apsauginiai įtaisai veikia.

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi turėti autonominiam režimui būdingą 
nuotolinio valdymo funkciją. Ši funkcija 
leidžia operatoriui nuotoliniu būdu gauti 
informaciją iš mašinos. Taikant nuotolinio 
valdymo funkciją galima tik nuotoliniu 
būdu paleisti ir sustabdyti mašiną ir ji turi 
turėti funkciją, kuri leistų operatoriui 
pervesti mašiną į saugią būseną.

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.3 punkto 3.3.3 papunkčio 6 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi atitikti kurias nors iš šių sąlygų:

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi atitikti bent vieną iš šių dviejų sąlygų:

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 dalies 4.1 punkto 4.1.3 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikiant kėlimo mašinas ir kėlimo 
reikmenis rinkai arba prieš pradedant juos 
naudoti pirmą kartą, gamintojas arba jo ar 
jos įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, 
imdamasis atitinkamų priemonių arba būti 
tas priemones įvykdęs, kad kėlimo 
reikmenys ir parengtos darbui mašinos, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos yra rankinio ar 
mechaninio valdymo, galėtų saugiai atlikti 

Prieš pateikiant kėlimo mašinas ir kėlimo 
reikmenis rinkai arba prieš pradedant juos 
naudoti pirmą kartą, gamintojas turi 
užtikrinti, imdamasis atitinkamų priemonių 
arba būti tas priemones įvykdęs, kad 
kėlimo reikmenys ir parengtos darbui 
mašinos, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra 
rankinio ar mechaninio valdymo, galėtų 
saugiai atlikti nurodytas funkcijas.
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nurodytas funkcijas.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 dalies 4.3 punkto 4.3.1 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena kėlimo grandinės, lyno ar 
austinio diržo atkarpa, kuri nėra sąrankos 
dalis, ženklinama, o jei tai neįmanoma, turi 
plokštelę ar nenuimamą žiedą, ant kurių 
būtų nurodytas gamintojo arba jo ar jos 
įgaliotojo atstovo pavadinimas bei adresas 
ir susijusio sertifikato žymuo.

Kiekviena kėlimo grandinės, lyno ar 
austinio diržo atkarpa, kuri nėra sąrankos 
dalis, ženklinama, o jei tai neįmanoma, turi 
plokštelę ar nenuimamą žiedą, ant kurių 
būtų nurodytas gamintojo arba jo įgaliotojo 
atstovo pavadinimas bei adresas ir 
susijusios atitikties deklaracijos žymuo.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo A dalies 2 pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) jei jutiklius turinčio nuotoliniu 
būdu valdomo ar autonominio mašinų 
gaminio su sauga susiję veiksmai valdomi 
jutiklių duomenimis, jei reikia, sistemos 
bendrųjų charakteristikų, galimybių ir 
apribojimų, duomenų, kūrimo, bandymo ir 
taikytų validavimo procesų aprašymas, 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) ... / ... 
33nustatytų dirbtinio intelekto (DI) 
sistemoms keliamų reikalavimų

o) jei jutiklius turinčio nuotoliniu 
būdu valdomo ar autonominio mašinų 
gaminio su sauga susiję veiksmai valdomi 
jutiklių duomenimis, jei reikia, sistemos 
bendrųjų charakteristikų, galimybių ir 
apribojimų, duomenų, kūrimo, bandymo ir 
taikytų validavimo procesų aprašymas;

__________________
33 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir 
išnašoje įrašykite to reglamento numerį, 
datą, antraštę ir OL nuorodą.

Pakeitimas 168
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš dalies sukomplektuotos mašinos 
ir jos numatytojo naudojimo išsamus 
aprašymas;

a) iš dalies sukomplektuotos mašinos 
ir jos numatytos funkcijos, kai ji 
įmontuojama ar surenkama su mašina ar 
kita iš dalies sukomplektuota mašina ar 
įranga, išsamus aprašymas;

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies 2 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) iš dalies sukomplektuotų mašinų 
surinkimo instrukcijų, pateiktų III priedo 
1.7.4 punkte, kopija;

j) V priede nustatyta iš dalies 
sukomplektuotos mašinos ES įmontavimo 
deklaracija ir X priede nurodytos 
atitinkamos tokios mašinos surinkimo 
instrukcijos;

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies 2 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) jei iš dalies sukomplektuotų 
mašinų gaminiai yra serijinės gamybos, 
vidinės priemonės, kurios būtų 
įgyvendintos siekiant užtikrinti, kad iš 
dalies sukomplektuotų mašinų gaminys 
visą laiką atitiktų esminius sveikatos ir 
saugos reikalavimus;

k) jei iš dalies sukomplektuotos 
mašinos yra serijinės gamybos, vidinės 
priemonės, kurios būtų įgyvendintos 
siekiant užtikrinti, kad iš dalies 
sukomplektuotos mašinos visą laiką 
atitiktų esminius sveikatos ir saugos 
reikalavimus;

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies 2 pastraipos m punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) jei jutiklius turinčių nuotoliniu 
būdu valdomų ar autonominių iš dalies 
sukomplektuotų mašinų su sauga susiję 
veiksmai valdomi jutiklių duomenimis, jei 
reikia, sistemos bendrųjų charakteristikų, 
galimybių ir apribojimų, duomenų, kūrimo, 
bandymo ir taikytų validavimo procesų 
aprašymas, nepažeidžiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) ... 
/ ... 34 dėl Europos požiūrio į dirbtinį 
intelektą nustatytų dirbtinio intelekto (DI) 
sistemoms keliamų reikalavimų

m) jei jutiklius turinčių nuotoliniu 
būdu valdomų ar autonominių iš dalies 
sukomplektuotų mašinų su sauga susiję 
veiksmai valdomi jutiklių duomenimis, jei 
reikia, sistemos bendrųjų charakteristikų, 
galimybių ir apribojimų, duomenų, kūrimo, 
bandymo ir taikytų validavimo procesų 
aprašymas;

__________________
34 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir 
išnašoje įrašykite to reglamento numerį, 
datą, antraštę ir OL nuorodą.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Adresas, kuriuo mašinų gaminys 
yra nuolat įrengtas, nurodomas tik pastate 
ar statinyje įrengto kėlimo mašinų gaminio 
atveju:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Deklaracijos objektas, aprašytas 4 
punkte, atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus:

6. Deklaracijos objektas, aprašytas 5 
punkte, atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus:
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Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie sprendimą pranešama gamintojui 
arba jo ar jos įgaliotajam atstovui.

Apie sprendimą pranešama gamintojui.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitikties ženklas ir atitikties 
deklaracija

5. CE ženklas ir ES atitikties 
deklaracija

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 5 punkto 5.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1. Ant kiekvieno atskiro gaminio, 
kuris atitinka taikytinus šio reglamento 
reikalavimus, gamintojas pritvirtina šiame 
reglamente nustatytą reikiamą atitikties 
ženklą ir 3.1 punkte nurodytos 
notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos 
identifikavimo numerį.

5.1. Ant kiekvieno atskiro mašinų 
gaminio, kuris atitinka taikytinus šio 
reglamento reikalavimus, gamintojas 
pritvirtina CE ženklą ir 3.1 punkte 
nurodytos notifikuotosios įstaigos 
atsakomybe jos identifikavimo numerį.

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 5 punkto 5.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Gamintojas parengia rašytinę 
mašinų gaminio modelio atitikties 
deklaraciją ir saugo ją dešimt metų nuo 

5.2. Gamintojas parengia rašytinę 
mašinų gaminio modelio ES atitikties 
deklaraciją ir saugo ją dešimt metų nuo 
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mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad ją 
būtų galima pateikti nacionalinėms 
institucijoms. Atitikties deklaracijoje 
nurodomas gaminio modelis, kuriam ji 
buvo parengta.

mašinų gaminio pateikimo rinkai, kad ją 
būtų galima pateikti nacionalinėms 
institucijoms. ES atitikties deklaracijoje 
nurodomas gaminio modelis, kuriam ji 
buvo parengta.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties deklaracijos kopija pateikiama 
atitinkamoms institucijoms paprašius.

ES atitikties deklaracijos kopija pateikiama 
atitinkamoms institucijoms paprašius.

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Surinkimo instrukcijas gamintojas gali 
pateikti skaitmenine forma.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mašinų direktyvoje 2006/42/EB nustatyta mašinų pateikimo bendrajai rinkai reguliavimo 
sistema, užtikrinanti laisvą jų judėjimą ir aukštą naudotojų ir kitų asmenų, galinčių patirti 
mašinų gaminių poveikį, apsaugos lygį. 

2021 m. balandžio 21 d. Komisija pateikė pasiūlymą persvarstyti Mašinų direktyvą. 
Persvarstyti pasiūlyta praėjus 15 metų po to, kai buvo priimta šiuo metu galiojanti Mašinų 
direktyva, atsižvelgiant į 2020 m. Komisijos darbo programą pagal prioritetą „Prisitaikiusi prie 
skaitmeninio amžiaus Europa“. Kartu Komisija pasiūlė naują Dirbtinio intelekto aktą, siekdama 
pagrindinio tikslo – atsižvelgti į perėjimo prie skaitmeninių technologijų pokyčius ir naujų 
technologijų poveikį Sąjungos gaminių saugos teisės aktams. 

Kadangi mašinų sektorius yra esminė inžinerijos pramonės dalis ir vienas iš ES ekonomikos 
pramonės ramsčių, pranešėjas mano, kad labai svarbu deramai apsvarstyti galimybę keisti jo 
teisės aktų sistemą, kad būtų užtikrintas tvarus atsigavimas po COVID-19 krizės, sykiu sudarant 
sąlygas inovacijoms ir naujo projektavimo plėtrai, ir kad Europos gamintojai ir projektuotojai 
išliktų konkurencingi pasauliniu mastu vienodomis sąlygomis.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl mašinų gaminių ir visiškai 
pritaria jo derinimui su naująja teisės aktų sistema (NTAS), nes taip jis suderinamas su kitais 
teisės aktais dėl gaminių saugos ir užtikrinamas horizontalus skaidrumas. Pranešėjas taip pat 
pritaria direktyvos pakeitimui į reglamentą, nes reglamentas padeda vienodai taikyti 
nuostatas visose ES valstybėse narėse ir atitinkamai sudaro palankesnes sąlygas laisvam prekių 
judėjimui.

Rengdamas šį pranešimo projektą pranešėjas surengė plataus masto konsultacijas su 
suinteresuotaisiais subjektais, išklausė gamintojų, notifikuotųjų įstaigų ir vartotojų nuomones 
ir papildomai aptarė pasiūlymą su Komisija.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo toliau nurodytus pagrindinius Komisijos pasiūlymo 
pakeitimus.

1. Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

Pranešėjas siūlo patikslinti taikymo sritį, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad reglamentas 
netaikomas motorinėms transporto priemonėms. Be to, pranešėjas siūlo patikslinti keletą 
apibrėžčių, pavyzdžiui, „saugos komponentas“, „esminis pakeitimas“ ir „gamintojas“, ir siūlo 
naujas sąvokų „mašinų gaminys“, „saugos funkcija“, „techniniai dokumentai“ ir „gyvavimo 
ciklas“ apibrėžtis, kad būtų lengviau suprasti įgyvendinimo nuostatas. 

Kadangi reglamentas taikomas mašinų gaminiams, kurie, remiantis Komisijos pasiūlymu, taip 
pat apima iš dalies sukomplektuotas mašinas, pranešėjas mano, kad svarbu aiškiau atskirti 
sąvokų apibrėžtis, taikomas iš dalies sukomplektuotoms mašinoms, ir apibrėžtis, taikomas kitų 
kategorijų mašinų gaminiams.

Šis skirtumas taip pat turėtų būti daromas, kai nustatomi reikalavimai, taikomi mašinų 
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gaminiams apskritai ir iš dalies sukomplektuotoms mašinoms, ir ekonominės veiklos vykdytojų 
pareigos, įskaitant (atitikties) vertinimo procedūras. 

2. Didelės rizikos mašinų gaminiai

Pranešėjas siūlo visame tekste terminą „didelės rizikos mašinų gaminiai“ pakeisti terminu 
„galimos didelės rizikos mašinų gaminiai“, nes jis mano, kad šiuo metu rinkai pateikiami 
mašinų gaminiai nekelia didelės rizikos savaime, o tik tam tikrais atvejais. 

Be to, kalbant apie Komisijos įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, kuriame išvardijami galimos didelės rizikos mašinų gaminiai, pranešėjas 
siūlo, kad tokie deleguotieji aktai būtų taikomi ne anksčiau kaip praėjus 36 mėnesiams nuo jų 
įsigaliojimo dienos, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko pritaikyti savo projektavimo ir 
gamybos procesus. 

Pranešime pranešėjas pabrėžia, kad pateikti rinkai ar pradėti naudoti mašinų gaminiai turėtų 
atitikti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.

Nagrinėdamas III priedą, pranešėjas nurodė, kad nuotolinis valdymas, susijęs su autonominių 
operacijų priežiūros funkcija, turėtų būti įgyvendinamas tik kaip alternatyva, užtikrinant, kad 
dėl nuotolinių veiksmų nepadidėtų rizikos lygis.

3. Galimos didelės rizikos mašinų gaminių atitikties vertinimas

Pranešėjas siūlo palikti gamintojams galimybę taip pat taikyti VI priede nustatytą gamybos 
vidaus kontrolės procedūrą (A modulį) galimos didelės rizikos mašinų gaminiams, nes jis nėra 
įsitikinęs, kad esama pakankamai argumentų šiai galimybei panaikinti, atsižvelgiant tiek į 
mašinų gaminių saugą, tiek į mašinų sektoriaus konkurencingumą ir inovacijoms reikalingą 
lankstumą. Be to, galimybę taikyti gamybos vidaus kontrolės procedūrą ypač svarbu palikti 
MVĮ. 

Pranešėjas taip pat mano, kad gamintojo įgaliotasis atstovas neturėtų būti įgaliotas užtikrinti 
mašinų gaminių atitikties vertinimo ar būti atsakingas už techninių dokumentų rengimą. Pagal 
NTAS nuostatas už šias užduotis turėtų būti atsakingas tik gamintojas.

4. Komisijos įgaliojimai priimti technines specifikacijas

Kalbant apie Komisijos pasiūlymą išimties tvarka priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomos esminių sveikatos ir saugos reikalavimų techninės specifikacijos, jei nėra darniųjų 
standartų, pranešėjas siūlo, kad tokios techninės specifikacijos nebebūtų taikomos, kai ateityje 
parengiami darnieji standartai. Be to, pranešėjas mano, kad Komisija galėtų parengti technines 
specifikacijas tik tuo atveju, jei praėjus trejiems metams po standartizacijos prašymo pateikimo 
dienos Europos standartizacijos organizacijos nepateikia darniųjų standartų.

5. Dokumentai

Visi susiję techniniai dokumentai, surinkimo instrukcijos ir deklaracijos turėtų būti pateikiami 



PE697.614v03-00 78/106 RR\1255594LT.docx

LT

skaitmenine arba popierine forma ir, jei pateikiami skaitmeniniu būdu, turėtų būti prieinami per 
visą mašinų gaminio gyvavimo ciklą.

6. Rinkos priežiūra

Pranešėjas paaiškina valstybių narių rinkos priežiūros institucijų teises ir ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigas tais atvejais, kai mašinų gaminys neatitinka šio reglamento reikalavimų arba 
kelia pavojų. Tai darydamas, jis siekia suderinti rinkos priežiūros nuostatas su Rinkos 
priežiūros reglamentu (ES) 2019/1020.

7. Terminai ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pranešėjas siūlo pratęsti Direktyvos 2006/42/EB panaikinimo terminą nuo 30 iki 48 mėnesių 
po naujojo reglamento įsigaliojimo dienos. Atitinkamai pereinamasis laikotarpis taip pat 
pratęsiamas nuo 42 iki 60 mėnesių, o terminas, iki kurio Komisija turi pateikti pirmąją 
reglamento vertinimo ataskaitą, pratęsiamas nuo 54 iki 72 mėnesių. 
Reglamento taikymo pradžios data nukeliama: užuot pradėjus taikyti po 30 mėnesių, jis bus 
pradėtas taikyti praėjus 48 mėnesiams po jo įsigaliojimo dienos.
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mašinų gaminių
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Nuomonės referentė: Marianne Vind

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) mašinų sektorius yra svarbi mašinų 
gamybos pramonės dalis ir vienas iš 
pramoninių Sąjungos ekonomikos ramsčių. 
Neatsiejamas saugių mašinų projektavimas 
ir gamyba bei jų tinkamas montavimas ir 
priežiūra gali sumažinti daugybės 
nelaimingų atsitikimų, tiesiogiai susijusių 
su mašinų naudojimu, socialinius kaštus;

(2) mašinų sektorius yra svarbi mašinų 
gamybos pramonės dalis ir vienas iš 
pramoninių Sąjungos ekonomikos ramsčių. 
Pagal savo pobūdį saugių mašinų 
projektavimas ir gamyba bei jų tinkamas 
montavimas ir priežiūra gali sumažinti 
daugybės nelaimingų atsitikimų, tiesiogiai 
susijusių su mašinų naudojimu, socialinius 
kaštus. Atsižvelgiant į tai ir į būsimą 
naujosios 2021–2027 m. ES darbuotojų 
saugos ir sveikatos strateginės programos 
įgyvendinimą bei joje nustatytą visiško 
saugumo vizija pagrįstą požiūrį į su darbu 
susijusius mirties atvejus, vienas iš šio 
reglamento tikslų – nustatyti plataus 
užmojo profesinės sveikatos ir saugos 
reikalavimus mašinų gaminiams;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant užtikrinti geras darbo 
sąlygas ir saugias darbo vietas, 
darbuotojų sveikatos ir saugos (DSS) 
srityje būtina laikytis aukšto lygio 
reikalavimų. Siekiant apsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, 
labai svarbus darbuotojų ir jų atstovų 
dalyvavimas, be kita ko, mašinų gaminių 
įrengimo ir naudojimo metu. Darbdaviai, 
profesinės sąjungos ir darbuotojų atstovai 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ir 
stebint DSS reikalavimus darbo vietoje. 
Jie turėtų būti glaudžiai įtraukiami visais 
rizikos vertinimo ir profesinės sveikatos 
bei saugos politikos įgyvendinimo etapais;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) mašinų sektoriuje apie 98 proc. 
bendrovių yra mažosios ar vidutinės 
įmonės (MVĮ). Siekdamos sumažinti 
reguliavimo naštą MVĮ, notifikuotosios 
įstaigos turėtų pritaikyti mokesčius už 
atitikties vertinimą ir sumažinti juos 
proporcingai pagal konkrečius MVĮ 
interesus ir poreikius;

(24) mašinų sektoriuje apie 98 proc. 
bendrovių yra mažosios ar vidutinės 
įmonės (MVĮ). Siekdamos sumažinti 
reguliavimo naštą MVĮ, notifikuotosios 
įstaigos turėtų pritaikyti mokesčius už 
atitikties vertinimą ir sumažinti juos 
proporcingai pagal konkrečius MVĮ 
interesus ir poreikius. Šiame reglamente 
nustatyti sveikatos ir saugos reikalavimai 
turėtų būti vienodai taikomi visoms 
įmonėms;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų būti atsakingi už mašinų gaminių 
atitiktį šio reglamento reikalavimams jų 
atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje 
atžvilgiu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, 
žmonių sveikata ir sauga, ir, jei tinka, 
naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, 
aplinkos apsauga, ir sąžininga konkurencija 
Sąjungos rinkoje;

(25) ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų būti atsakingi už mašinų gaminių 
atitiktį šio reglamento reikalavimams jų 
atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje 
atžvilgiu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
viešųjų interesų apsauga, pavyzdžiui, 
žmonių, visų pirma darbuotojų ir 
naudotojų, sveikata ir sauga ir, jei tinka, 
naminių gyvūnų bei turto ir, jei taikoma, 
aplinkos apsauga, ir sąžininga konkurencija 
Sąjungos rinkoje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) būtina užtikrinti, kad mašinų 
gaminiai, patenkantys į Sąjungos rinką iš 
trečiųjų šalių, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai, ir 
visų pirma, kad gamintojai atliktų 
reikiamas tokių mašinų gaminių atitikties 
vertinimo procedūras. Todėl reikėtų priimti 
nuostatą, pagal kurią importuotojai turėtų 
užtikrinti, kad mašinų gaminiai, kuriuos jie 
pateikia rinkai, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. 
Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų 
priimti nuostatą, pagal kurią importuotojai 
turėtų užtikrinti, kad būtų atliktos atitikties 
vertinimo procedūros ir kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
galėtų patikrinti ženklinimą CE ženklu ir 
gamintojų parengtus techninius 
dokumentus;

(32) būtina užtikrinti, kad mašinų 
gaminiai, patenkantys į Sąjungos rinką iš 
trečiųjų šalių, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių, 
visų pirma darbuotojų ir naudotojų, 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai, ir 
visų pirma, kad gamintojai atliktų 
reikiamas tokių mašinų gaminių atitikties 
vertinimo procedūras. Todėl reikėtų priimti 
nuostatą, pagal kurią importuotojai turėtų 
užtikrinti, kad mašinų gaminiai, kuriuos jie 
pateikia rinkai, atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir nekeltų rizikos žmonių 
sveikatai ir saugai ir, jei tinka, naminiams 
gyvūnams, turtui ir, jei taikoma, aplinkai. 
Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų 
priimti nuostatą, pagal kurią importuotojai 
turėtų užtikrinti, kad būtų atliktos atitikties 
vertinimo procedūros ir kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
galėtų patikrinti ženklinimą CE ženklu ir 
gamintojų parengtus techninius 
dokumentus;

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdami užtikrinti mašinų gaminio 
vartotojų sveikatą ir saugą, ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad 
visi susiję dokumentai, pavyzdžiui, 
naudotojo instrukcijos, kuriuose pateikta 
tiksli ir aiški informacija, būtų lengvai 
suprantami, juose būtų atsižvelgiama į 
technologines naujoves ir galutinio 
naudotojo elgsenos pokyčius ir būtų kuo 
labiau atnaujinti. Jei mašinų gaminiai 
tiekiami rinkai kelių vienetų pakuotėse, 
instrukcijos ir informacija turėtų būti 
pridedamos prie kiekvieno mažiausio 
parduodamo vieneto;

(35) siekdami užtikrinti mašinų gaminio 
vartotojų sveikatą ir saugą, ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad 
visi susiję dokumentai, pavyzdžiui, 
naudotojo instrukcijos, kuriuose pateikta 
tiksli ir aiški informacija, būtų lengvai 
suprantami ir prieinami visomis 
atitinkamomis kalbomis, juose būtų 
atsižvelgiama į technologines naujoves ir 
galutinio naudotojo elgsenos pokyčius ir 
būtų kuo labiau atnaujinti. Jei mašinų 
gaminiai tiekiami rinkai kelių vienetų 
pakuotėse, instrukcijos ir informacija turėtų 
būti pridedamos prie kiekvieno mažiausio 
parduodamo vieneto;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti tik esminiai sveikatos ir saugos 
reikalavimai, papildyti keletu konkretesnių 
reikalavimų tam tikrų kategorijų mašinų 
gaminiams. Siekiant palengvinti atitikties 
tiems sveikatos ir saugos reikalavimams 
vertinimą, būtina numatyti atitikties 
prielaidą, taikomą mašinoms, 
atitinkančioms parengtus darniuosius 
standartus, kurių nuorodos yra paskelbtos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1025/2012, siekiant 
pateikti išsamias tų reikalavimų technines 
specifikacijas;

(39) šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti sveikatos ir saugos reikalavimai, 
papildyti keletu konkretesnių reikalavimų 
tam tikrų kategorijų mašinų gaminiams. 
Siekiant palengvinti atitikties tiems 
sveikatos ir saugos reikalavimams 
vertinimą, būtina numatyti atitikties 
prielaidą, taikomą mašinoms, 
atitinkančioms parengtus darniuosius 
standartus, kurių nuorodos yra paskelbtos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1025/2012, siekiant 
pateikti išsamias tų reikalavimų technines 
specifikacijas;

__________________ __________________
12 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 

12 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 
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dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 
94/25/EB(52), 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/23/EB ir 2009/105/EB ir 
panaikinamas Tarybos sprendimas 
87/95/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB 
(OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 
94/25/EB(52), 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/23/EB ir 2009/105/EB ir 
panaikinamas Tarybos sprendimas 
87/95/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB 
(OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA), turėtų sukurti 
įspėjimo mechanizmą esamoje 
institucinėje struktūroje, kad ateityje būtų 
galima anksti nustatyti su DSS susijusius 
šio reglamento trūkumus, ypač 
skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto 
srityje. Be to, Komisija turėtų 
modernizuoti ir išplėsti sužalojimų 
duomenų bazę1, kad ji apimtų visų rūšių 
sužalojimus, susijusius su mašinų 
gaminių naudojimu, kad galėtų stebėti 
kylančią riziką. Abiem atvejais būtinas 
socialinių partnerių dalyvavimas; 
____________________________
[1]https://ec.europa.eu/health/system/files/
2020-12/idb_flyer_en_0.pdf

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) nesant atitinkamų darniųjų (40) nesant atitinkamų darniųjų 
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standartų, Komisijai reikėtų turėti galimybę 
parengti pagrindinių sveikatos ir saugos 
reikalavimų technines specifikacijas. 
Techninių specifikacijų rengimas turėtų 
būti naudojamas kaip atsarginis 
sprendimas, palengvinantis gamintojo 
pareigą atitikti sveikatos ir saugos 
reikalavimus, pavyzdžiui, jei 
standartizacijos procesas sustojo dėl to, kad 
trūksta bendrojo sutarimo tarp 
suinteresuotųjų šalių arba kai nepagrįstai 
vėluojama rengti darnųjį standartą. Toks 
vėlavimas galėtų būti, pavyzdžiui, kai 
nepasiekiama reikiama kokybė;

standartų, Komisijai reikėtų turėti galimybę 
parengti sveikatos ir saugos reikalavimų 
technines specifikacijas. Techninių 
specifikacijų rengimas turėtų būti 
naudojamas kaip atsarginis sprendimas, 
palengvinantis gamintojo pareigą atitikti 
sveikatos ir saugos reikalavimus, 
pavyzdžiui, jei standartizacijos procesas 
sustojo dėl to, kad trūksta bendrojo 
sutarimo tarp suinteresuotųjų šalių arba kai 
nepagrįstai vėluojama rengti darnųjį 
standartą. Toks vėlavimas galėtų būti, 
pavyzdžiui, kai nepasiekiama reikiama 
kokybė;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) atitiktis darniesiems standartams ir 
Komisijos parengtoms techninėms 
specifikacijoms turėtų būti savanoriška. 
Todėl turėtų būti priimtini alternatyvūs 
techniniai sprendimai, jei techninėje byloje 
įrodoma mašinos atitiktis susijusiems 
esminiams sveikatos ir saugos 
reikalavimams;

(41) atitiktis darniesiems standartams ir 
Komisijos parengtoms techninėms 
specifikacijoms turėtų būti savanoriška, 
tačiau tai turėtų būti laikoma gairėmis. 
Todėl turėtų būti priimtini alternatyvūs 
techniniai sprendimai, jei techninėje byloje 
įrodoma mašinos atitiktis sveikatos ir 
saugos reikalavimams;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant užtikrinti, kad mašinų 
gaminys būtų saugus, turėtų būti įvykdyti 
esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. 
Tie reikalavimai turėtų būti taikomi 
protingai bei atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos pažangos lygį gamybos metu, 
taip pat techninius ir ekonominius 
reikalavimus;

(42) siekiant užtikrinti, kad mašinų 
gaminys būtų saugus, turėtų būti įvykdyti 
sveikatos ir saugos reikalavimai. Tie 
reikalavimai turėtų būti taikomi protingai 
bei atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangos lygį ir į numanomą riziką 
gamybos metu, taip pat į techninius ir 
ekonominius reikalavimus;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl 
piktavališkų trečiųjų šalių veiksmų, 
turinčių įtakos mašinų gaminių saugai, į šį 
reglamentą turėtų būti įtraukti esminiai 
sveikatos ir saugos reikalavimai, kuriems 
atitikties prielaida tinkamu mastu gali būti 
nurodyta sertifikate ar atitikties pareiškime, 
pateiktame pagal atitinkamą kibernetinio 
saugumo schemą, priimtą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/881 54 straipsnio 3 dalį;

(43) atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl 
piktavališkų trečiųjų šalių veiksmų, 
turinčių įtakos mašinų gaminių saugai, į šį 
reglamentą turėtų būti įtraukti sveikatos ir 
saugos reikalavimai, kuriems atitikties 
prielaida tinkamu mastu gali būti nurodyta 
sertifikate ar atitikties pareiškime, 
pateiktame pagal atitinkamą kibernetinio 
saugumo schemą, priimtą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/881 54 straipsnio 3 dalį;

_________________ _________________
13 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos 
kibernetinio saugumo agentūros) ir 
informacinių ir ryšių technologijų 
kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 
526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) 
(OL L 151, 2019 6 7, p. 15).

13 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos 
kibernetinio saugumo agentūros) ir 
informacinių ir ryšių technologijų 
kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 
526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) 
(OL L 151, 2019 6 7, p. 15).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) didelės rizikos mašinų sąrašas, 
pateiktas Direktyvos 2006/42/EB I priede, 
kol kas pagrįstas rizika, kylančia dėl šios 
mašinos numatytojo naudojimo arba 
pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo. 
Vis dėlto mašinų sektorius apima naujus 
mašinų gaminių projektavimo ir 
konstravimo būdus, kurie gali kelti didelę 
riziką, nepriklausomai nuo tokio 

(45) didelės rizikos mašinų sąrašas, 
pateiktas Direktyvos 2006/42/EB I priede, 
kol kas pagrįstas rizika, kylančia dėl šios 
mašinos numatytojo naudojimo arba 
pagrįstai numanomo netinkamo naudojimo. 
Vis dėlto mašinų sektorius apima naujus 
mašinų gaminių projektavimo ir 
konstravimo būdus, kurie gali kelti didelę 
riziką, nepriklausomai nuo tokio 
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numatytojo naudojimo ar pagrįstai 
numanomo netinkamo naudojimo. 
Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu pagrįstas 
mašinų saugos funkcijas užtikrinanti 
programinė įranga, įtaisyta arba neįtaisyta į 
mašinų gaminį, turėtų būti klasifikuojama 
kaip didelės rizikos mašinų gaminys dėl 
dirbtinio intelekto savybių, pvz., 
priklausomybės nuo duomenų, 
neskaidrumo, autonomijos ir prisijungimo 
galimybės, kurios galėtų labai padidinti 
žalos tikimybę ir sunkumą bei turėtų 
didelės įtakos mašinų gaminio saugai. Be 
to, programinės įrangos, užtikrinančios 
dirbtiniu intelektu pagrįstas mašinų 
gaminių saugos funkcijas, rinka kol kas 
yra labai maža, dėl to trūksta patirties ir 
duomenų. Todėl dirbtiniu intelektu 
pagrįstas saugos funkcijas užtikrinančios 
programinės įrangos atitikties vertinimą 
turėtų atlikti trečioji šalis;

numatytojo naudojimo ar pagrįstai 
numanomo netinkamo naudojimo. 
Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu pagrįstas 
mašinų saugos funkcijas užtikrinanti 
programinė įranga, įtaisyta arba neįtaisyta į 
mašinų gaminį, turėtų būti klasifikuojama 
kaip didelės rizikos mašinų gaminys dėl 
dirbtinio intelekto savybių, pvz., 
priklausomybės nuo duomenų, 
neskaidrumo, autonomijos ir prisijungimo 
galimybės, kurios galėtų labai padidinti 
žalos tikimybę ir sunkumą bei turėtų 
didelės įtakos mašinų gaminio saugai. 
Todėl dirbtiniu intelektu ir mašinų 
mokymusi pagrįstas saugos funkcijas 
užtikrinančios programinės įrangos 
atitikties vertinimą turėtų atlikti trečioji 
šalis;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) valstybės narės turėtų imtis visų 
tinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinų 
gaminius, kuriems taikomas šis 
reglamentas, būtų galima pateikti rinkai tik 
tuomet, jei jie tinkamai įrengti ir naudojami 
pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numatyti, ir nekelia 
pavojaus žmonių sveikatai ar saugai, ir, jei 
tinka, naminiams gyvūnams, turtui ir, jei 
taikoma, aplinkai. Mašinų gaminiai, 
kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų 
būti laikomi neatitinkančiais šiame 
reglamente nustatytų esminių sveikatos ir 
saugos reikalavimų tik esant naudojimo 
sąlygoms, kurios gali atsirasti dėl teisėto ir 
lengvai nuspėjamo žmonių elgesio;

(60) valstybės narės turėtų imtis visų 
tinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinų 
gaminius, kuriems taikomas šis 
reglamentas, būtų galima pateikti rinkai tik 
tuomet, jei jie tinkamai įrengti ir naudojami 
pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numatyti, ir nekelia 
pavojaus žmonių, visų pirma darbuotojų ir 
naudotojų, sveikatai ar saugai, ir, jei tinka, 
naminiams gyvūnams, turtui ir, jei 
taikoma, aplinkai. Mašinų gaminiai, 
kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų 
būti laikomi neatitinkančiais šiame 
reglamente nustatytų esminių sveikatos ir 
saugos reikalavimų tik esant naudojimo 
sąlygoms, kurios gali atsirasti dėl teisėto ir 
lengvai nuspėjamo žmonių elgesio. Vis 
dėlto, siekiant įvertinti sveikatos ir saugos 
reikalavimų laikymąsi, reikėtų atsižvelgti į 
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pagrįstą potencialiai pavojingų kūrimo ar 
naudojimo būdų galimybę;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir žinias arba į naujus mokslinius 
įrodymus, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kuriais iš dalies keičiamas didelės rizikos 
mašinų gaminių sąrašas ir saugos 
komponentų pavyzdinis sąrašas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija vykdytų reikiamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai pateikiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(65) siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir žinias arba į naujus mokslinius 
įrodymus, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kuriais iš dalies keičiamas didelės rizikos 
mašinų gaminių sąrašas ir saugos 
komponentų pavyzdinis sąrašas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija vykdytų reikiamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su socialiniais 
partneriais ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai rengti esminių sveikatos ir 
saugos reikalavimų technines 
specifikacijas, prašyti notifikuojančiosios 
valstybės narės imtis būtinų taisomųjų 
priemonių dėl notifikuotosios įstaigos, kuri 
neatitinka jos notifikavimo reikalavimų, ir 
nustatyti, ar yra pagrįsta nacionalinė 
priemonė, taikoma reikalavimus 
atitinkančiai mašinai, kuri valstybės narės 

(66) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai rengti sveikatos ir saugos 
reikalavimų technines specifikacijas, 
prašyti notifikuojančiosios valstybės narės 
imtis būtinų taisomųjų priemonių dėl 
notifikuotosios įstaigos, kuri neatitinka jos 
notifikavimo reikalavimų, ir nustatyti, ar 
yra pagrįsta nacionalinė priemonė, taikoma 
reikalavimus atitinkančiai mašinai, kuri 
valstybės narės turimais duomenimis, kelia 
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turimais duomenimis, kelia riziką žmonių 
sveikatai ir saugai. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
182/201114;

riziką žmonių, visų pirma darbuotojų ir 
naudotojų, sveikatai ir saugai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/201114;

_________________ _________________
142011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

142011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) būtina numatyti pakankamai laiko, 
per kurį ekonominės veiklos vykdytojai 
galėtų pasirengti vykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatytas pareigas, o valstybės 
narės – sukurti jam taikyti būtiną 
administracinę infrastruktūrą. Todėl šio 
reglamento taikymą reikėtų atidėti, 

(76) būtina numatyti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojams turėtų būti numatytas 
pakankamas ir pagrįstas laikotarpis 
pasirengti vykdyti šiuo reglamentu jiems 
nustatytas pareigas, o valstybėms narėms – 
sukurti jam taikyti būtiną administracinę 
infrastruktūrą; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
76 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76a) suderintais standartais, taikomais 
šiam reglamentui, taip pat būti turėtų 
atsižvelgiama į Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją;

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente pateikiami mašinų 
gaminių projektavimui ir konstrukcijai 
keliami reikalavimai, kad mašinų gaminius 
būtų galima tiekti rinkai arba pradėti 
naudoti, ir nustatomos laisvo mašinų 
gaminių judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Šiame reglamente pateikiami mašinų 
gaminių projektavimui ir konstrukcijai 
keliami reikalavimai, kad mašinų gaminius 
būtų galima tiekti rinkai arba pradėti 
naudoti, ir nustatomos laisvo mašinų 
gaminių judėjimo Sąjungoje taisyklės, 
kuriais užtikrinamas aukštas visų ES 
darbuotojų ir piliečių apsaugos lygis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kai mašinose yra iš anksto įdiegta 
arba vėliau įdiegiama programinė įranga, 
ji laikoma sudedamąja mašinos dalimi.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis (naujas)
Europos sužalojimų duomenų bazė

1. Komisija modernizuoja ir išplečia 
Europos sužalojimų duomenų bazę, kad 
būtų renkama informacija apie visų rūšių 
sužalojimus, susijusius su mašinų 
gaminiais, kuriems taikomas šis 
reglamentas.
2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos Komisijai teikia atitinkamus 
duomenis, laikydamosi Sąjungos ir 
nacionalinių duomenų apsaugos 
taisyklių.
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3. Komisija nustato bendrą duomenų 
rinkimo metodiką.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mašinų gaminys įtraukiamas į I priede 
pateiktą didelės rizikos mašinų gaminių 
sąrašą, jei atsižvelgiant į jo konstrukciją ir 
paskirtį jis kelia riziką žmonių sveikatai. 
Mašinų gaminys išbraukiamas iš I priedo 
didelės rizikos mašinų gaminių sąrašo, jei 
jis tokios rizikos nebekelia. Tam tikro 
mašinų gaminio keliama rizika nustatoma 
atsižvelgiant į žalos atsiradimo tikimybės ir 
tos žalos rimtumo derinį.

Mašinų gaminys įtraukiamas į I priede 
pateiktą didelės rizikos mašinų gaminių 
sąrašą, jei atsižvelgiant į jo konstrukciją ir 
paskirtį bei numanomą naudojimo būdą 
jis kelia riziką žmonių sveikatai. Mašinų 
gaminys išbraukiamas iš I priedo didelės 
rizikos mašinų gaminių sąrašo, jei jis 
tokios rizikos nebekelia. Tam tikro mašinų 
gaminio keliama rizika nustatoma 
atsižvelgiant į žalos atsiradimo tikimybės ir 
tos žalos rimtumo derinį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pastarųjų ketverių metų mašinų 
gaminio sukeltų avarijų statistinius 
duomenis, visų pirma informaciją, gautą iš 
rinkos priežiūros informacinės ir ryšių 
sistemos (ICSMS), apsaugos sąlygų, 
greitojo perspėjimo sistemos (RAPEX) ir 
Mašinų administracinio bendradarbiavimo 
darbo grupės ataskaitų.

(d) pastarųjų ketverių metų mašinų 
gaminio sukeltų avarijų statistinius 
duomenis, visų pirma informaciją, gautą iš 
rinkos priežiūros informacinės ir ryšių 
sistemos (ICSMS), apsaugos sąlygų, 
greitojo perspėjimo sistemos (RAPEX), 
Mašinų administracinio bendradarbiavimo 
darbo grupės ataskaitų ir Europos 
sužalojimų duomenų bazės.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 46 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 46 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Šiuo klausimu Komisija taip 
pat konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti reikalavimus, 
kurie užtikrintų, kad žmonės, įskaitant 
darbuotojus, būtų apsaugoti mašinų 
gaminių įrengimo ir naudojimo metu, jei 
pagal tokias taisykles negalima keisti 
mašinų gaminio tokiu būdu, kuris 
nesuderinamas su šiuo reglamentu.

Valstybės narės gali nustatyti reikalavimus, 
be kita ko, susijusius su mokymo kursų, 
pakankamų išteklių ir įrangos 
prieinamumu, kurie užtikrintų, kad 
žmonės, įskaitant darbuotojus, būtų 
apsaugoti mašinų gaminių įrengimo ir 
naudojimo metu, jei pagal tokias taisykles 
negalima keisti mašinų gaminio tokiu 
būdu, kuris nesuderinamas su šiuo 
reglamentu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a. Saugos įrangos komponentas su 
visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar 
loginiais elementais.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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25. Mašinos su įtaisytomis DI 
sistemomis saugos funkcijoms užtikrinti.

25. Mašinos su įtaisytu komponentu 
saugos funkcijoms užtikrinti su visiškai ar 
iš dalies kintama elgsena ar loginiais 
elementais.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) identifikuoja pavojus, kuriuos gali 
sukelti mašinų gaminys, ir su juo susijusias 
pavojingas situacijas, įskaitant per mašinų 
gaminio gyvavimo ciklą galinčius kilti 
pavojus, numatomus mašinų gaminio 
pateikimo rinkai metu dėl jo numatytos 
visiškai ar iš dalies kintamos elgsenos ar 
loginių elementų vystymosi, jei mašinų 
gaminys suprojektuotas veikti esant 
kintamiems autonomijos lygiams. Todėl, 
jei į mašinų gaminį yra integruota dirbtinio 
intelekto sistema, atliekant mašinų gaminio 
rizikos vertinimą atsižvelgiama į tos 
dirbtinio intelekto sistemos rizikos 
vertinimą, atliktą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos+ reglamentą … dėl 
Europos požiūrio į dirbtinį intelektą +30; .

(c) identifikuoja pavojus, kuriuos gali 
sukelti mašinų gaminys, ir su juo susijusias 
pavojingas situacijas, įskaitant per mašinų 
gaminio gyvavimo ciklą galinčius kilti 
pavojus, numatomus mašinų gaminio 
pateikimo rinkai metu dėl jo numatytos 
visiškai ar iš dalies kintamos elgsenos ar 
loginių elementų vystymosi, jei mašinų 
gaminys suprojektuotas veikti mašinų 
mokymosi technologijų pagrindu, galimai 
esant kintamiems autonomijos lygiams. 
Todėl, jei į mašinų gaminį yra integruota 
dirbtinio intelekto sistema, atliekant 
mašinų gaminio rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į tos dirbtinio intelekto 
sistemos rizikos vertinimą, atliktą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos+ 
reglamentą … dėl Europos požiūrio į 
dirbtinį intelektą +30; .

__________________ __________________
30 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje 
įrašykite to reglamento numerį, datą, 
antraštę ir OL nuorodą.

30 + OL: tekste įrašykite dokumente 
nurodyto reglamento numerį … ir išnašoje 
įrašykite to reglamento numerį, datą, 
antraštę ir OL nuorodą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apskaičiuoja riziką, atsižvelgdamas 
į galimo sužeidimo ar pakenkimo sveikatai 

(d) apskaičiuoja riziką, atsižvelgdamas 
į galimo sužeidimo ar pakenkimo sveikatai, 
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sunkumą bei jo atsiradimo tikimybę; įskaitant psichikos sveikatą, sunkumą bei 
jo atsiradimo tikimybę;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) pašalina pavojus ar sumažina riziką, 
susijusią su šiais pavojais, taikydamas 
apsaugos priemones 1.1.2 punkto b 
papunktyje nustatyta pirmumo tvarka.

(f) pašalina pavojus ar pakankamai 
sumažina riziką, susijusią su šiais pavojais 
taikydamas apsaugines priemones 1.1.2 
punkto b papunktyje nustatyta pirmumo 
seka.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.1 papunkčio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pavojus – tai potencialus sužeidimo 
ar pakenkimo sveikatai šaltinis;

(a) pavojus – tai potencialus sužeidimo 
ar pakenkimo sveikatai, įskaitant psichikos 
sveikatą, šaltinis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jis atitiktų savo 
funkciją ir galėtų būti valdomas, 
reguliuojamas ir prižiūrimas nekeliant 
žmonėms rizikos, kai šie veiksmai 
atliekami ne tik gamintojo numatytomis 
sąlygomis, bet taip pat atsižvelgiant į 
pagrįstai numanomą netinkamą jo 
naudojimą. Apsaugos priemonių tikslas yra 
siekti, kad būtų išvengta rizikos per visą 
numatytą mašinų gaminio naudojimo 
trukmę, įskaitant vežimo, surinkimo, 

(a) Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad jis atitiktų savo 
funkciją ir galėtų būti valdomas, 
reguliuojamas ir prižiūrimas nekeliant 
žmonėms rizikos, kai šie veiksmai 
atliekami ne tik gamintojo pagrįstai 
numanomomis naudojimo sąlygomis, bet 
taip pat atsižvelgiant į pagrįstai numanomą 
netinkamą jo naudojimą. Apsaugos 
priemonių tikslas yra siekti, kad būtų 
išvengta rizikos per visą numatytą mašinų 
gaminio gyvavimo ciklą, įskaitant vežimo, 
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išardymo, padarymo netinkamu ir 
pavertimo į atliekas etapus.

surinkimo, išardymo, padarymo netinkamu 
ir pavertimo į atliekas etapus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.2 papunkčio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Šiame priede išdėstytos nuostatos 
turi būti įgyvendinamos ir aiškinamos 
suderintai su Europos darbuotojų saugos 
ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) taip, 
kad būtų visiškai užtikrinta darbuotojų ar 
mašinų gaminių operatorių sveikata ir 
sauga. Mašinų gaminių gamintojai ir 
tiekėjai visada turi siekti užtikrinti 
aukščiausius įmanomus DSS standartus, 
kad būtų užtikrinta nelaimingų atsitikimų 
prevencija ir saugus mašinų gaminių 
naudojimas. Mašinų gaminių operatoriai 
turi būti aprūpinti tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, kuriomis užtikrinamas 
saugus naudojimas ir priežiūra.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant numatytoms naudojimo sąlygoms, 
naudotojo patiriamas diskomfortas, 
nuovargis bei fizinė ir psichologinė įtampa 
kiek įmanoma mažinama, atsižvelgiant į 
ergonomikos principus, pvz.:

Esant numatytoms naudojimo sąlygoms, 
naudotojo patiriamas diskomfortas, 
nuovargis bei fizinis ir kognityvinis darbo 
krūvis pašalinami arba kiek įmanoma 
mažinami, atsižvelgiant į ergonomikos 
principus, pvz.:

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vengiama mašinos nustatomo 
darbo tempo;

(c) neleidžiama mašinai nustatyti 
darbo tempą, sudarant sąlygas 
prisitaikymui;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vengiama stebėjimo, 
reikalaujančio ilgalaikio susikaupimo;

(d) neleidžiama užsiimti stebėjimu, 
reikalaujančiu užsitęsusio susikaupimo;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) žmogaus ir mašinų gaminio sąsaja 
pritaikoma numatomoms operatorių 
savybėms, įskaitant mašinų gaminį su 
numatyta visiškai ar iš dalies kintama 
elgsena, ar loginiais elementais, 
suprojektuotais veikti kintamais 
autonomijos lygiais;

(e) žmogaus ir mašinų gaminio sąsaja, 
taip pat saugumo sistemos ir avarinio 
stabdymo sistemos, pritaikomos prie 
numatomų operatorių savybių, įskaitant 
mašinų gaminį su numatyta visiškai ar iš 
dalies kintama elgsena, ar loginiais 
elementais, suprojektuotais veikti 
kintamais autonomijos lygiais;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) mašinų gaminio su numatyta 
visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar 
loginiais elementais, suprojektuotais veikti 
kintamais autonomijos lygiais, pritaikymas 
tinkamu ir reikiamu būdu atsakyti 

(f) mašinų gaminio su numatyta 
visiškai ar iš dalies kintama elgsena ar 
loginiais elementais, suprojektuoto veikti 
mašinų mokymosi technologijų pagrindu, 
galimai esant kintamiems autonomijos 
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žmonėms (naudojant žodžius ar be žodžių 
gestais, veido išraiška ar kūno judesiais) ir 
pranešti apie planuojamus veiksmus (ką 
jis ruošiasi daryti ir kodėl) operatoriams 
suprantamu būdu.

lygiams, pritaikymas tinkamu ir reikiamu 
būdu atsakyti žmonėms (naudojant žodžius 
ar be žodžių – gestais, veido išraiška ar 
kūno judesiais).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.6 papunkčio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) operatoriams suprantamu būdu 
pranešama apie planuojamas mašinų 
gaminio funkcijas (ką jis darys ir kodėl).

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.9 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad prie jo prijungus kitą 
įtaisą per paties jungiamo įtaiso elementą 
arba per nuotolinį įtaisą, kuris palaiko ryšį 
su mašinų gaminiu, nekiltų pavojinga 
situacija.

Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad prie jo prijungus kitą 
įtaisą per paties jungiamo įtaiso elementą 
arba per nuotolinį įtaisą, kuris palaiko ryšį 
su mašinų gaminiu, nekiltų potencialiai 
pavojingos situacijos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.1 punkto 1.1.9 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prijungiamas techninės įrangos 
komponentas yra labai svarbus tam, kad 
mašinų gaminys atitiktų susijusius 
sveikatos ir saugos reikalavimus, jis 
projektuojamas taip, kad būtų tinkamai 
apsaugotas nuo atsitiktinio ar tyčinio 
klastojimo. Mašinų gaminys renka 

Techninės įrangos komponentas, susijęs su 
prisijungimu ar prieiga prie programinės 
įrangos ir labai svarbus tam, kad mašinų 
gaminys atitiktų susijusius sveikatos ir 
saugos reikalavimus, projektuojamas taip, 
kad būtų tinkamai apsaugotas nuo 
atsitiktinio ar tyčinio klastojimo. Mašinų 
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įrodymus apie teisėtą ar neteisėtą patekimą 
į techninės įrangos komponentą.

gaminys renka įrodymus apie teisėtą ar 
neteisėtą patekimą į minėtą techninės 
įrangos komponentą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jos galėtų atlaikyti, jei reikia, 
atsižvelgiant į aplinkybes ir riziką, 
numatomus veikimo įtempius ir 
numatomus bei nenumatomus išorinius 
veiksnius, įskaitant piktavališkus trečiųjų 
šalių mėginimus sukurti pavojingą 
situaciją;

(a) jos galėtų atlaikyti, jei reikia, 
atsižvelgiant į aplinkybes ir riziką, 
numatomus veikimo įtempius ir 
numatomus bei nenumatomus išorinius 
veiksnius, įskaitant nuspėjamą trečiųjų 
šalių piktnaudžiavimą siekiant sukurti 
potencialiai pavojingą situaciją arba 
funkciją;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) saugos funkcijos negalėtų būti 
keičiamos viršijant ribas, gamintojo 
nustatytas jam atliekant mašinų gaminio 
rizikos vertinimą. Saugos funkcijų ribų 
nustatymas yra gamintojo atliekamo 
rizikos vertinimo dalis, įskaitant visus 
mašinų gaminio ar operatorių daromus ir 
mokymosi etapą apimančius nustatymų ar 
taisyklių pakeitimus, kurie negali peržengti 
atliekant rizikos vertinimą nustatytų ribų;

(d) saugos funkcijos negalėtų būti 
keičiamos viršijant ribas, gamintojo 
nustatytas jam atliekant mašinų gaminio 
rizikos vertinimą. Saugos funkcijų ribų 
nustatymas yra gamintojo atliekamo 
rizikos vertinimo dalis, įskaitant visus 
mašinų gaminio ar operatorių daromus 
nustatytų ar taisyklių pakeitimus, 
apimančius ir mašinų mokymusi pagrįstą 
jo raidą, kurie negali peržengti atliekant 
rizikos vertinimą nustatytų ribų;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 2 pastraipos g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) būtų galima registruoti duomenis 
apie su sauga susijusį sprendimų priėmimo 
procesą po to, kai mašinų gaminys 
pateiktas rinkai arba pradėtas naudoti, ir 
kad tie duomenys būtų saugomi vienus 
metus po jų surinkimo vien tik tam, kad 
būtų galima įrodyti mašinų gaminio atitiktį 
šiam priedui, esant pagrįstam 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
prašymui.

(g) būtų galima registruoti duomenis 
apie su sauga susijusį mašinų mokymosi 
procesą po to, kai mašinų gaminys 
pateiktas rinkai arba pradėtas naudoti, ir 
kad tie duomenys būtų saugomi vienus 
metus po jų surinkimo vien tik tam, kad 
būtų galima įrodyti mašinų gaminio atitiktį 
šiam priedui, esant pagrįstam 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
prašymui.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 4 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būtų vengiama mašinų gaminio ar 
operatorių daromų ir mokymosi etapą 
apimančių nustatymų ar taisyklių 
pakeitimų, jei tokie pakeitimai gali sukurti 
pavojingas situacijas;

(c) būtų vengiama mašinų gaminio ar 
operatorių daromų ir mašinų mokymosi 
procesą apimančių nustatymų ar taisyklių 
pakeitimų, jei tokie pakeitimai gali sukurti 
pavojingas situacijas;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.7. Rizika, susijusi su judamosiomis 
dalimis

1.3.7. Rizika, susijusi su judamosiomis 
dalimis, psichologine įtampa ir 
kognityviniu darbo krūviu

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavojingas situacijas sudarančio sąlyčio ir Pavojingas situacijas sudarančio sąlyčio ir 
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psichologinės įtampos dėl sąveikos su 
mašina rizikos prevencija derinama prie:

psichologinės įtampos bei kognityvinio 
darbo krūvio dėl sąveikos su mašina 
rizikos prevencija derinama prie:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.7 papunkčio 4 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žmogaus ir mašinos sąveikos. (b) tiesioginio žmogaus ir mašinos 
bendradarbiavimo vienoje erdvėje

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.5 punkto 1.5.13 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tokios rizikos negalima pašalinti, 
mašinų gaminys įrengiamas taip, kad 
pavojingas medžiagas ir chemines 
medžiagas būtų galima sulaikyti, sugauti, 
išsiurbti, nusodinti purškiant vandenį, 
filtruoti arba apdoroti kitu tokiu pat 
efektyviu būdu.

Jei tokios rizikos negalima pašalinti, 
mašinų gaminys įrengiamas taip, kad 
pavojingas medžiagas ir chemines 
medžiagas būtų galima sulaikyti, sugauti, 
išsiurbti, nusodinti purškiant vandenį, 
filtruoti arba apdoroti kitu tokiu pat 
efektyviu būdu. Tais atvejais, kai išorinių 
įtaisų naudoti neįmanoma, naudojimo 
instrukcijose turi būti pateikta 
informacija apie tinkamų asmeninių 
apsaugos priemonių (AAP) naudojimą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.4 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Instrukcijos gali būti pateiktos 
skaitmeniniu formatu. Tačiau pirkėjui 
paprašius mašinų gaminio pirkimo metu, 
instrukcijos pateikiamos nemokamai 
popieriniu formatu.

Instrukcijos pateikiamos skaitmeniniu 
formatu per visą mašinų gaminio 
gyvavimo ciklą. Tačiau pirkėjui paprašius, 
instrukcijos ne ilgesnį kaip dvejų metų po 
įsigijimo laikotarpį pateikiamos 
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nemokamai popieriniu formatu.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.4 papunkčio 4 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikia tokiu formatu, kuriuo 
galutinis naudotojas galėtų atsisiųsti 
instrukcijas ir išsaugoti jas elektroniniame 
įtaise, kad jis arba ji visą laiką turėtų 
prieigą prie instrukcijų, ypač sugedus 
mašinai. Šis reikalavimas taip pat taikomas 
mašinų gaminiui, kurio instrukcijų vadovas 
yra įkeltas į mašinų gaminio kompiuterio 
programą. Bendrieji instrukcijų rengimo 
principai

(c) pateikia tokiu formatu, kuriuo 
galutinis naudotojas galėtų atsisiųsti 
instrukcijas per visą mašinų gaminio 
gyvavimo ciklo laikotarpį ir išsaugoti jas 
elektroniniame įtaise, kad jis arba ji visą 
laiką turėtų prieigą prie instrukcijų, ypač 
sugedus mašinai. Šis reikalavimas taip pat 
taikomas mašinų gaminiui, kurio 
instrukcijų vadovas yra įkeltas į mašinų 
gaminio kompiuterio programą. Bendrieji 
instrukcijų rengimo principai

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.7 punkto 1.7.4 papunkčio 1.7.4.2 punkto 1 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ES atitikties deklaracija arba 
dokumentas, kuriame pateiktas ES 
atitikties deklaracijos turinys, nurodyti 
mašinų gaminio duomenys, nebūtinai 
įtraukiant serijos numerį ir parašą, arba 
interneto adresas, pagal kurį galima rasti 
prie ES atitikties deklaraciją.

(c) ES atitikties deklaracija arba 
dokumentas, kuriame pateiktas ES 
atitikties deklaracijos turinys, nurodyti 
mašinų gaminio duomenys, nebūtinai 
įtraukiant serijos numerį ir parašą, arba 
interneto adresas, pagal kurį ES atitikties 
deklaraciją galima rasti per visą mašinų 
gaminio gyvavimo ciklo laikotarpį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) turėti įtaisą arba prijungtą (e) turėti įtaisą arba prijungtą 
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ištraukimo sistemą su išėjimo atvamzdžiu 
arba lygiavertę sistemą pavojingų cheminių 
medžiagų išlakoms sugauti ar sumažinti. 
Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl to 
atsirastų nauja rizika, kai pagrindinė 
mašinos funkcija yra pavojingų cheminių 
medžiagų purškimas, ir vidaus degimo 
variklių išlakoms. Nešiojamosios mašinos 
rankenos projektuojamos ir gaminamos 
taip, kad ką paleisti ir sustabdyti būtų 
nesudėtinga.

ištraukimo sistemą su išėjimo atvamzdžiu 
arba lygiavertę sistemą pavojingų cheminių 
medžiagų išlakoms sugauti ar sumažinti. 
Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl to 
atsirastų nauja rizika, kai pagrindinė 
mašinos funkcija yra pavojingų cheminių 
medžiagų purškimas, ir vidaus degimo 
variklių išlakoms. Nešiojamosios mašinos 
rankenos projektuojamos ir gaminamos 
taip, kad ką paleisti ir sustabdyti būtų 
nesudėtinga. Mašinose ištraukimo 
sistemos jungtis gali būti įrengta tik tuo 
atveju, jei jos skirtos tokio tipo 
operacijoms. Tais atvejais, kai išorinių 
įtaisų naudoti neįmanoma, naudojimo 
instrukcijose turi būti pateikta 
informacija apie tinkamų asmeninių 
apsaugos priemonių naudojimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mašinos, kurios kelia riziką dėl savo 
mobilumo, turi atitikti visus šiame 
skyriuje aprašytus esminius sveikatos ir 
saugos reikalavimus (žr. Bendrųjų 
principų 4 punktą).

Šiame priede nustatyti esminiai sveikatos 
ir saugos reikalavimai yra privalomi. 
Mašinų gaminys projektuojamas ir 
gaminamas taip, kad juos atitiktų.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra operatorių ar kitų mašina 
važiuojančių žmonių traiškymo tarp 
mašinos dalių ir aplinkinių daiktų, mašinai 
apvirtus arba nuvirtus ant šono, rizika, 
ypač mašinų, kuriose yra įrengta 3.4.3 arba 
3.4.4 punktuose nurodyta apsauginė 
konstrukcija, mašina projektuojama su 
sulaikymo sistema, išlaikančia žmones 

Jei yra operatorių ar kitų mašina 
važiuojančių žmonių traiškymo tarp 
mašinos dalių ir aplinkinių daiktų, mašinai 
apvirtus arba nuvirtus ant šono, rizika, 
ypač mašinų, kuriose yra įrengta 3.4.3 arba 
3.4.4 punktuose nurodyta apsauginė 
konstrukcija, mašina projektuojama su 
sulaikymo sistema, išlaikančia žmones 
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savo vietose arba apsauginėje 
konstrukcijoje, kuri nevaržytų veiksmams 
atlikti būtinų judesių arba sėdynių pakabos 
konstrukcijos sukeltų judesių konstrukcijos 
atžvilgiu, arba joje įrengiama tokia 
sulaikymo sistema. Tokios sulaikymo 
sistemos neįrengiamos, jei jos didina 
riziką.

savo vietose arba apsauginėje 
konstrukcijoje, kuri nevaržytų veiksmams 
atlikti būtinų judesių arba sėdynių pakabos 
konstrukcijos sukeltų judesių konstrukcijos 
atžvilgiu, arba joje įrengiama tokia 
sulaikymo sistema. Tokios sulaikymo 
sistemos yra ergonomiškos konstrukcijos 
ir neįrengiamos, jei jos didina riziką.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vairavimo vietoje yra duodamas matomas 
arba garsinis signalas, įspėjantis 
vairuotoją, jei sulaikymo sistema neveikia.

Jeigu kyla didelė mašinos nuvirtimo ar 
apsivertimo rizika, mašina neturi galėti 
judėti neaktyvavus sulaikymo sistemos. 
Vairavimo vietoje yra duodamas matomas 
ir garsinis signalas, įspėjantis vairuotoją, 
jei sulaikymo sistema neveikia.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies 3.3 punkto 3.3.3 papunkčio 6 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi atitikti kurias nors iš šių sąlygų:

Autonominių mobiliųjų mašinų gaminiai 
turi atitikti bent vieną iš šių dviejų sąlygų:
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