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OMISIJOS
S SPRENDIIMAS (2013/173/ES)
dėl pagall Europos Parlamento
P
o ir Tarybo
os direktyvvos 2006/42//EB 11 straaipsnį Daniijos priimto
os
priemonės, kuria užždraudžiam
mos tam tik
kro tipo daaugiatikslės žemės darrbų mašinoos
Šiuo spreendimu užddraudžiamass Italijos bendrovės „C.S.F. Srl.““ (via Palùù 6/8, 36040 Grumoloo delle
Abbadessse, Vičencaa, Italija) gaaminamų „M
Multione S6630“ tipo mašinų
m
tiekimas į Euroopos ekonoominės
bendrijoss rinką.
„Multione S630“ yra daugiatikslės
d
žemės darbųų mašinos, prie
p
s
kurių galii būti tvirtiinami įvairūūs įtaisai skirtingoms
su
miškininkyyste, žemės ūkiu, sodinninkyste, žeeldinimu, keelių
priežiūra ir statybaa susijusiooms funkcijoms atlikkti.
Daugiatiksslės žemės darbų maašinos „Muultione S6330“
tiekiamos funkcijoms,, kurias vykkdant nėra riizikos, kad ant
a
operatoriauus gali nukriisti daiktų arr medžiagų, tačiau tikėtinna,
kad ilgainiiui jos gali būti
b naudojaamos atlikti kitas
k
funkcijas,
dėl kurių operatoriams
o
s galėtų kiltii rizika, kadd nukris daikktai
ar medžiaggos.

yvos 2006/42/EB I prieddo 1.1.2 punnkto a
Direkty
papunkktyje nustaty
yta, kad m
mašinos turri būti
suprojeektuotos ir pagamintoss taip, kad visas
operaciijas atliekantt ne tik gamintojo numatyytomis
sąlygom
mis, bet ir pagrįstai
p
num
manomu netin
nkamo
jų nauddojimo atvejuu, jos vykdyttų savo funkccijas ir
nekeltųų pavojaus jaas valdantiem
ms, derinantiiems ir
prižiūriintiems asm
menims. Nauddojamų prieemonių
tikslas – siekti, kad
k
būtų iššvengta bet kokių
mų pavojauss per visą num
matytą
nelaimiingų atsitikim
mašinoos naudojimoo laiką
Danijoss rinkos prieežiūros instittucijos nuroddė, kad
dėl keeleto numaatytų mašinnų funkcijų
ų jose
esantiem
ms operatoriams kyla rizika, kadd gali
nukristi daiktų ar medžiagų,
m
taččiau mašinoss rinkai
mos be ap
psauginės konstrukcijos
k
s nuo
teikiam
krintannčių objektųų. Buvo papprašyta gam
mintojo
imtis
taisomųjųų
priemoonių.
Praašymas
draudė
neįvykddytas, todėl Danijos insstitucijos užd
tiekti rinkai maššinas „Mulltione S630
0“ be
o
apsauginės konstruukcijos nuo krintančių objektų
dė gamintoju
ui imtis taisoomųjų veiksm
mų dėl
ir nurod
rinkai jau pateiktų mašinų.
m

Gamintojas pranešė Kom
misijai, kad Danijos
D
institucijoms priėėmus draudžžiančią priem
monę, imtasi veiksmų užtikrinti,

nkai tiekiamųų mašinų būttų pritvirtinaa apsauginė konstrukcija
k
kad prie vissų Danijos rin
nuo krintanččių objektų.
m
dauggiatikslės žeemės darbų mašinos „M
Multione S63
30“ be
Atkreipiamee visų tiekėėjų dėmesį į tai, kad minėtos
apsauginės konstrukcijoos nuo krintaančių objektųų neturėtų būūti tiekiamos į rinką. Jei tokių
t
mašinųų yra įsigyta, būtina
g
ar jo įgaliotą atstovą, kadd būtų įvykddytas Europpos Komisijoos sprendimoo 2013/173
3/ES 1
kreiptis į gamintoją
straipsnio reeikalavimas – „imtis taisoomųjų veiksm
mų dėl rinkaai jau pateiktų
ų mašinų“.

