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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0728/2012, внесена от Rudi Clemens, с германско гражданство, 
относно технически и ергономични стандарти за машини за изкопни работи

1. Резюме на петицията

Директива 2006/42/ЕО относно машините постановява: „При предвидените условия на 
експлоатация нивото на дискомфорт, умора и физически и психически стрес на 
оператора трябва да бъдат сведени до минимум, като се имат предвид следните 
принципи на ергономията...“ Според вносителя на петицията това не е така при достъпа 
до машини за изкопни работи. Според настоящия стандарт (DIN EN ISO 2867) 
височината на най-ниското стъпало за достъп до такава машина е определена на 70 см. 
Вносителят на петицията счита, че тя трябва да бъде 40 см., тъй като височина от 70 см. 
не е ергономична и би могла да увреди здравето на операторите на машини. Вносителят 
на петицията също така счита, че определянето на стандарта е било повлияно от 
производителите на машини.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят на петицията критикува спецификациите на хармонизираните стандарти, 
подкрепящи съществените изисквания за здравословна и безопасна работа, съдържащи 
се в директивата относно машините, по отношение на достъпа до машини за изкопни 
работи. В частност той счита, че височината от 700 мм. над земята, на която трябва да 
се намира първото стъпало за достъп, не съответства на изискванията на директивата 
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във връзка с ергономичните принципи и може да доведе до произшествия.
Спецификации на относимите европейски стандарти

Службите на Комисията разгледаха спецификациите в различните нормативни 
документи, отнасящи се до системите за достъп до подвижни съоръжения и машини за 
изкопни работи:

* EN ISO 2867:2006– машини за изкопни работи – системи за достъп.
Хармонизираният стандарт, предоставящ общи спецификации за машините за изкопни 
работи, е * EN ISO 2867:2006– машини за изкопни работи – безопасност – част 1: 
Общи изисквания. Точка 5.2.1 от настоящата версия на общия хармонизиран стандарт 
EN 474-1 относно достъпа се отнася до хармонизирания стандарт EN ISO 2867:2006 –
машини за изкопни работи – системи за достъп, разработен от Техническия комитет 
на Европейския комитет по стандартизация (CEN TC) – CEN TC 151 – строително 
оборудване.
По отношение на височината над земята, на която се намира първото стъпало, в 
таблица 1 от EN ISO 2867:2006 се указва „основна височина“ от 400 мм. и „максимална 
височина“ от 700 мм., като в бележка под линия се препоръчва „когато е практически 
осъществимо, височината да не надхвърля 600 мм“.
Точка 3.2 от стандарта определя „основната височина“ като „стойност, отчитаща 
ергономични критерии, основани на удобството“, а в бележка се казва, че 
„допустимите стойности са в указаните граници (между минималната и 
максималната)“.
Освен това стандартът включва разпоредби, които отчитат необходимостта от 
разстояние между системата за достъп и пречките на земята. Точка 3.9.1 определя 
„гъвкаво стъпало“ като „стъпало, което се монтира с материал, който се движи при 
допира с пречка и се връща към първоначалното местоположение (свежда до 
минимум щетите за стъпалото)“. Точка 6.4 посочва, че „следва да се избягват 
гъвкаво монтирани стъпала (или поредица от стъпала), освен ако стъпалото не се 
поддава на повреди по време на работа на машината“. Освен това точка 4.2 съдържа 
спецификации за подвижни първични системи за достъп, но не дава критерии за 
монтиране на такива системи.

* EN ISO 2867:2011.
Версията на EN ISO 2867 от 2006 г. е заменена от ревизираната версия 
EN ISO 2867:2011. 
В ревизираната версия терминът „основна височина“ е заменен от термина „целева 
височина“, но новият термин се дефинира по същия начин (точка 3.1.1).
Спецификациите на стандарта, свързани със стълби и подвижни стълби, са разделени.
В таблица 4 на ревизирания стандарт, отнасяща се до стълби, се посочва целева 
стойност 400 мм. и максимална стойност 600 мм. за височината над земята, на която се 
намира първото стъпало. 
В таблица 6, отнасяща се до подвижни стълби и единични стъпала или поредица от 
стъпала, се посочва целева стойност 400 мм. и максимална стойност 600 мм. за 
височината над земята, на която се намира първото стъпало, а в бележка под линия се 
казва: 

„Височината на първото стъпало за мини-товарачи с големи кофи или 
приставки може да бъде до 700 мм. Това се отнася и до компактни багери, 
трактори-булдозери, валяци и производни машини със стоманени колела и 
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крака на подложки.“
В сравнение с версията на стандарта от 2006 г., максималната височина от 700 мм. с 
препоръката да не се надвишава 600 мм. е заменена с максимална височина от 600 мм. 
за повечето машини с дерогация до 700 мм. за някои категории машини.
По такъв начин, макар и формулирани различно, спецификациите на версията от 2011 
г. на EN 2867, отнасящи се до височината на първото стъпало, се непроменени по 
същество в сравнение с версията от 2006 г. Въпреки че и двете версии конкретизират 
„основна“ или „целева“ височина от 400 мм., те считат, че първо стъпало с височина 
600 или 700 мм. над земята е допустимо.
Ревизираният стандарт също включва нови спецификации за „прибираща се система за 
достъп“, определена като „система за достъп, която има част, която се прибира 
(напр. върти се, превежда се, свива се, съчленява се), със или без източник на 
захранване, от запаметената позиция, преди да се използва“ (точка 3.2.1.2), и 
„захранвана прибираща се система за достъп“, определена като „система за достъп, 
която се прибира от източник на захранване на машината“ (точка 3.2.1.3). Точка 4.2 
от ревизирания стандарт дава спецификации за ръчни и захранвани прибиращи се 
системи за достъп, а приложение Б съдържа допълнителни спецификации за захранвани 
прибиращи се системи за достъп, които превозват хора. Въпреки това стандартът не 
предоставя критерии за монтирането на такива прибиращи се системи за достъп.

* EN ISO 14122-4 – Безопасност на машините – Постоянни средства за достъп 
до машините – Част 4: Неподвижни стълби.

Серията хармонизирани стандарти EN ISO 14122, отнасящи се до постоянни средства 
за достъп до машините, беше разработена от CEN TC 114 – Безопасност на машините. 
Част 3 на EN ISO 14122, отнасяща се до стълби и подвижни стълби, не съдържа 
спецификации за височината над земята, на която трябва да се намира първото стъпало.
Част 4 на EN ISO 14122 предоставя спецификации за неподвижни стълби.
Въведението към EN ISO 14122-4 гласи, че посочените височини спазват 
ергономичните данни в EN 574-3 – Безопасност на машините – Измерения на 
човешкото тяло – Част 3: Антропометрични данни.
Точка 1 – Обхват гласи, че „стандартът се отнася до всички машини (неподвижни и 
подвижни), при които са необходими неподвижни средства за достъп“, а точка 2 
посочва, че „за подвижни машини могат да се прилагат алтернативни изисквания 
поради техните измерения и особени условия за използване“. 
Точка 4.4.1.1 посочва, че разстоянието между поредните стъпала на стълбата е 
постоянно и е между 225 мм. и 300 мм. Точка 4.4.1.2 посочва, че разстоянието между 
началната повърхност и първото стъпало не надвишава разстоянието между две 
поредни стъпала, а в бележка се казва, че ако дадена подвижна машина се използва 
върху неравна повърхност, разстоянието между началната повърхност и първото 
стъпало може да бъде максимум 400 мм.
Така за EN ISO 14122-4 допустимите стойности на височината над земята, на която се 
намира първото стъпало на стълба за достъп до подвижна техника за всякакъв терен, 
варират от минимум 225 мм. до максимум 400 мм.

* CEN/TR 614-3:2010 – Безопасност на машините – Част 3: Ергономични 
принципи за проектиране на подвижна техника.

Техническият доклад CEN 614-3:2012 беше разработен от CEN TC 122 – Ергономика.
Точка 4.5 от техническия доклад разглежда проектирането на системи за достъп и като 
цяло се позовава на EN ISO 14122 (вж. по-горе).
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Точка 4.5.2 от техническия доклад относно стълби и подвижни стълби гласи:
„Височината над повърхността на земята на първото стъпало следва да бъде за 
предпочитане 300 мм. или 400 мм. за техника за всякакъв терен. EN ISO 2867 дава 
насоки на проектантите на стълби и подвижни стълби за машини за изкопни 
работи и посочва, че когато е практически осъществимо, височината следва да не 
надвишава 600 мм. В действителност последната стойност неправилно се прилага 
за много видове машини за изкопни работи, които се използват на открито, и не е 
подходяща, особено за 5 % от населението и за по-възрастни хора. В този случай е 
необходимо да се проектират подходящи уреди със следните характеристики:

 наклон на подвижната стълба, вж. EN ISO 2867:2006;
 наклон на стълбата, вж. EN ISO 14122-1:2001;
 разширение чрез завъртане на първото (най-ниското) стъпало; 
 такова подреждане на стълбите и подвижните стълби, че те да могат да 

бъдат накланяни съгласно препоръката в EN ISO 14122-3.
БЕЛЕЖКА: EN ISO 2867:2006 указва максимална височина 700 мм. за машини за 
изкопни работи, което не е съобразено с капацитета на по-ниски или по-възрастни 
оператори и поражда значителен риск от произшествия за всички оператори. 
Препоръчаната височина от 300 мм. до 400 мм. следва да се спазва дори при 
мобилна техника за всякакъв терен, например чрез системи, които позволяват 
първото стъпало да се вдига, да се накланя нагоре или да се прибира при наличието 
на пречки (за гъвкаво монтирани решения вж. EN ISO 2867:2006).“

Наблюдения на Комисията 

На първо място следва да се отбележи, че хармонизираните стандарти за някои 
категории машини (стандарти от тип В), като например EN 474-1 и EN ISO 2867, могат 
да включват спецификации, които се различават от тези на даден общ стандарт за 
някакъв аспект от безопасността на техниката (стандарт от тип Б), като EN ISO 14122-4, 
и че в такива случаи изискванията на стандарта тип В се ползват с предимство. Също 
така следва да се отбележи, че техническият доклад CEN 614-3 не е стандарт и 
следователно има чисто информативна стойност.
При все това Комисията отбелязва, че максималната височина от 600-700 мм., която се 
счита за допустима от EN 474-1 и EN ISO 2867 за височина над земята, на която трябва 
да се намира първото стъпало на система за достъп на машина за изкопни работи, е 
значително по-голяма от максималната стойност, посочена от стандарта тип Б за 
мобилна техника за всякакъв терен. Нещо повече, стойността 600-700 мм. се критикува 
открито от техническия доклад, публикуван от Техническия комитет за ергономика на 
Европейския комитет по стандартизация като източник на произшествия.
Комисията също така отбелязва, че критиките за прекалено голямата височина над 
земята, на която трябва да се намира първото стъпало на системите за достъп на 
мобилна техника, се споделят от представителите на ползвателите на тази техника, 
както наемодатели, така и работници.
Проектът „По-голяма безопасност чрез проектиране“, осъществен от Европейската 
асоциация за инертни материали (UEPG) въз основа на обратна информация от 
членуващи дружества, препоръчва като „ключови стремежи“:

 '3. Първото стъпало да бъде не по-високо от 300 мм. над земята.
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 4. Най-малко стъпалата, които е вероятно да бъдат повредени (поради 
предвидената употреба на машината), трябва да могат да се прибират, 
когато срещат пречка. '

До подобни заключения стигна и проектът, разработен от Отдела за здравеопазване и 
безопасност на Европейския синдикален институт, въз основа на системно събиране на 
мнения на оператори на машини от 6 държави членки на ЕС относно използването на 
подемни машини с променлив обсег, в т.ч. за всякакъв терен. По отношение на 
системите за достъп проектът препоръчва:

„Първото стъпало е не по-високо от 350 мм. над земята. Стъпалата могат да 
се прибират, за предпочитане с електрическо задвижване, за да се 
предотвратят повреди при преминаване през неравен терен.“

Предвид горепосоченото Комисията ще изиска от Европейския комитет по 
стандартизация да преразгледа спецификациите на хармонизираните стандарти EN 474-
1 и EN ISO 2867, за да се гарантира, че височината на първото стъпало на системите за 
достъп на машини за изкопни работи съответства на ергономическите принципи и че в 
случаите, когато е необходимо по-голямо разстояние, за да се избегнат пречки на 
земята, е необходимо монтиране на прибиращи се системи за достъп.


