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Дія Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів поширюється на:
- нові ліфти, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення: людей; людей і вантажів; тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення (кабіна) є 
доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього та керувати рухом засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах 
досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення; 
- нові компоненти безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3 Технічного регламенту, а саме:
     1. Пристрої для замикання дверей шахти ліфта (замки).
     2. Пристрої для запобі     2. Пристрої для запобігання падінню кабіни (уловлювачі).
     3. Пристрої для обмеження перевищення швидкості.
     4. Буфери.
     5. Захисні пристрої, що встановлені на силових циліндрах гідравлічних ліфтів.
     6. Електричні пристрої безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти.

Передбачено застосування модулів оцінки відповідності: 
- для ліфтів - модулі В; Е, D; Н1, кінцева перевірка ліфтів (Додаток 5 до ТР) та їх комбінації; а також модулі Н1 та G (G – для одиничної продукції).
- для - для компонентів безпеки - модулі В, Е, С2 та їх комбінації, а також модуль Н. 

















Дія цього Технічного регламенту поширюється на обладнання, що працює під тиском, та агрегати з максимальним робочим тиском (PS) понад 0,5 бара:     
• посудини для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск 
(1013 мілібар) більш як на 0,5 бара; 
• обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° C, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому 
загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави; 
• т• трубопроводи для газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску 
(1013 мілібар) більш як на 0,5 бара; 
• запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для вище наведеного обладнання; 
• агрегати, які включають не менш як одну одиницю обладнання, що працює під тиском, зазначеного вище, та які повинні задовольняти суттєвим вимогам щодо безпечності.

Використовуються модулі оцінки відповідності: 
категорія I - модуль A; 
категорія II - модулі A2, D1, E1; 
катекатегорія III - модулі В (експертиза типу - типу проекту) в поєднанні з D або F;  модулі B (експертиза типу - типу виробництва) в поєднанні з  E або C2; модуль H; 
категорія IV - модулі В (експертиза типу - типу виробництва) в поєднанні з D або F; модуль H1; модуль G – для одиничної продукції.
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