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Lūgumrakstu komiteja

30.1.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0728/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rudi 
Clemens, par buldozeru tehniskajiem un ergonomikas standartiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Direktīvā 2006/42/EK par mašīnām teikts: „Saskaņā ar paredzētajiem lietojuma apstākļiem 
līdz iespējamajam minimumam jāsamazina operatora diskomforts, nogurums un fiziskā un 
psiholoģiskā spriedze, ievērojot ergonomiskos principus...”. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka tas netiek ievērots attiecībā uz iekāpšanu buldozeros. Saskaņā ar spēkā esošo standartu 
(DIN EN ISO 2867) zemākā pakāpiena augstums iekāpšanai šādā mašīnā ir noteikts 70 cm.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šim skaitlim vajadzētu būt 40 cm, jo 70 cm augstumam 
nav ergonomiska pamatojuma un tas var kaitēt mašīnas operatora veselībai. Viņš arī uzskata, 
ka šī standarta noteikšanu ietekmējuši mašīnas ražotāji.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs pauž kritiku par saskaņotajā standartā ietvertajām specifikācijām, 
kas papildina Direktīvā par mašīnām noteiktās veselības aizsardzības un drošības 
pamatprasības attiecībā uz zemesdarbu mašīnu piekļūšanas sistēmām. Viņš uzskata, ka šādas 
sistēmas pirmā pakāpiena atrašanās 700 mm augstumā virs zemes neatbilst direktīvas 
prasībām par ergonomiskajiem principiem un var izraisīt nelaimes gadījumus.
Atbilstīgo Eiropas standartu specifikācijas

Komisijas dienesti pārbaudīja dažādu normatīvo dokumentu specifikācijas attiecībā uz mobilo 



PE504.266v01-00 2/4 CM\925865LV.doc

LV

mašīnu un zemesdarbu mašīnu piekļūšanas sistēmām:
* EN ISO 2867:2006 – Zemesdarbu mašīnas. Piekļūšanas sistēmas.

Saskaņotais standarts, kurā ietvertas vispārējās specifikācijas zemesdarbu mašīnām, ir 
EN 474-1:2006+A1:2009 – Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības.
Pašreizējā vispārējā saskaņotā standarta EN 474-1 versijas 5.2.1. punkts par piekļūšanu 
attiecas uz saskaņoto standartu EN ISO 2867:2006 – Zemesdarbu mašīnas. Piekļūšanas 
sistēmas, ko izstrādājusi CEN TK 151 – Būvmehānismi.
Attiecībā uz pirmā pakāpiena augstumu EN ISO 2867:2006 standarta 1. tabulā norādīts 
„pamatizmērs” 400 mm attālumā un maksimālais izmērs 700 mm attālumā no zemes, kā arī 
zemsvītras piezīme, ka „ja vien praktiski iespējams, attālumam nevajadzētu pārsniegt 
600 mm”.
Standarta 3.2. punktā „pamatizmērs” noteikts kā „dimensionāls lielums, kurā ņem vērā 
ergonomiskos kritērijus, pamatojoties uz komfortu”, ar norādi, ka „pieņemamajiem lielumiem 
ir konkrēts diapazons (no minimālā līdz maksimālajam)”.
Turklāt standartā ir noteikts, ka jāņem vērā attālums no piekļūšanas sistēmas līdz šķēršļiem uz 
zemes. 3.9.1. punktā noteikts, ka „kustīgs pakāpiens” ir „pakāpiens, kas uzstādīts kā kustīga 
konstrukcija, kas izkustas, nonākot saskarē ar šķērsli, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā 
(lai mazinātu pakāpiena bojājumu)”. 6.4. punktā noteikts, ka „kustīgas konstrukcijas 
pakāpienus (vai pakāpienu rindas) nevajadzētu izmantot, ja vien pakāpiens nav pakļauts 
bojājumiem mašīnas ekspluatācijas laikā”. Turklāt 4.2. punktā ietvertas specifikācijas 
attiecībā uz kustīgām galvenajām piekļūšanas sistēmām, bet netiek norādīti kritēriji šādu 
sistēmu montāžai.

* EN ISO 2867:2011.
Standarts EN ISO 2867, kas izdots 2006. gadā, ir aizstāts ar pārskatītu redakciju: 
EN ISO 2867:2011.
Pārskatītajā redakcijā termins „pamatizmērs” ir aizstāts ar terminu „paredzētais izmērs”, lai 
gan jaunā termina definīcija ir tāda pati (3.1.1. punkts).
Ir nošķirtas standarta specifikācijas attiecībā uz kāpnēm un redeļkāpnēm.
Pārskatītā standarta 4. tabulā attiecībā uz kāpnēm paredzētais izmērs pirmā pakāpiena 
attālumam no zemes ir 400 mm un maksimālais attālums ir 600 mm.
Standarta 6. tabulā attiecībā uz redeļkāpnēm un vienu vai vairākiem pakāpieniem paredzētais 
izmērs pirmā pakāpiena attālumam no zemes noteikts 400 mm un maksimālais attālums 
600 mm, lai gan zemsvītras piezīmē norādīts, ka:

„Pirmā pakāpiena augstums no zemes mini iekrāvējam ar lielu kausu vai palīgierīcēm 
var būt līdz 700 mm. Tas attiecas arī uz kompaktajiem ekskavatoriem, izgāztuvju 
blīvētājiem un atvasinātām mašīnām ar metāla veltņiem ar izciļņiem.”

Salīdzinājumā ar standarta 2006. gada redakciju maksimālais augstums 700 mm attālumā no 
zemes (ar ieteikumu nepārsniegt 600 mm) ir aizstāts ar maksimālo augstumu 600 mm 
attālumā no zemes lielākajai daļai mašīnu, ar izņēmumu, ka noteiktu kategoriju mašīnām tas 
var būt līdz 700 mm.
Tādējādi, lai gan formulējums atšķiras, EN 2867 2011. gada redakcijā noteiktajās 
specifikācijās attiecībā uz pirmā pakāpiena augstumu nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar 
2006. gada redakcijā noteiktajām specifikācijām. Lai gan abās redakcijās ir noteikts 400 mm 
„pamatizmērs” vai „paredzētais izmērs”, tajās tiek uzskatīts par pieņemamu, ka pirmā 
pakāpiena augstums ir 600 vai 700 mm virs zemes.
Pārskatītajā standartā ir ietvertas arī jaunas specifikācijas attiecībā uz „transformējamu 
piekļūšanas sistēmu”, kas definēta kā „piekļūšanas sistēma, kuras daļa pārvietojas (piemēram, 
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ir pagriežama, pārveidojama, izvelkama, atlokāma) ar vai bez mehāniskas piedziņas no savas 
pamatpozīcijas” (3.2.1.2.) un „mehāniski transformējama piekļūšanas sistēma” ir definēta kā 
„piekļūšanas sistēma, kas ieņem lietošanas stāvokli, izmantojot mašīnas mehānisko piedziņu” 
(3.2.1.3. punkts). Pārskatītā standarta 4.2. punktā ir sniegtas specifikācijas attiecībā uz 
manuāli vai mehāniski transformējamām piekļūšanas sistēmām, bet B pielikumā ietvertas 
papildu specifikācijas attiecībā uz mehāniski transformējamām piekļūšanas sistēmām, kas 
pārvieto personu. Tomēr standartā nav paredzēti kritēriji šādu transformējamu piekļūšanas 
sistēmu montāžai.

* EN ISO 14122-4 – Mašīnu drošība. Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām.
4. daļa: Stacionāras kāpnes.

Saskaņoto standartu EN ISO 14122 sēriju, kurā aplūkoti pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie 
mašīnām, izstrādāja CEN TK 114 – Mašīnu drošība.
Standarta EN ISO 14122 3. daļā par kāpnēm un pakāpienveida redeļkāpnēm nav ietvertas 
specifikācijas attiecībā uz pirmā pakāpiena attālumu no zemes.
Šā standarta 4. daļā sniegtas specifikācijas attiecībā uz stacionārām redeļkāpnēm.
Standarta EN ISO 14122-4 ievadā minēts, ka norādītie izmēri atbilst noteiktajiem 
ergonomiskajiem datiem, kas ietverti standartā EN 574-3 – Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa 
izmēri. 3. daļa: Antropoloģiskie dati. 
Standarta 1. punktā — Darbības joma — norādīts, ka „standarts attiecas uz visām mašīnām 
(gan stacionārām, gan pārvietojamām), kurām vajadzīgi stacionāri piekļūšanas līdzekļi”, lai 
gan 2. norādē minēts, ka „mobilajām mašīnām to izmēru un īpašo ekspluatācijas nosacījumu 
dēļ var piemērot alternatīvas prasības”.
Standarta 4.4.1.1. punktā norādīts, ka laidumam starp redeļkāpņu pakāpieniem jābūt 
nemainīgam, un tam jābūt no 225 mm līdz 300 mm platam. Standarta 4.4.1.2. punktā norādīts, 
ka attālums starp pārvietošanās laukumu iekāpšanas zonā un pirmo pakāpienu nedrīkst būt 
lielāks kā attālums starp diviem secīgiem pakāpieniem, ar norādi, ka attiecībā uz mobilajām 
mašīnām, ko izmanto uz nelīdzenām virsmām, attālums starp pārvietošanās laukumu 
iekāpšanas zonā un pirmo pakāpienu nedrīkst būt lielāks par 400 mm.
Tādējādi standartā EN ISO 14122-4 pieņemamie izmēri visurgājējas tehnikas piekļuves 
redeļkāpņu pirmā pakāpiena attālumam no zemes ir no 225 mm līdz 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Mašīnu drošība. 3. daļa: Ergonomiskie principi mobilo 
mašīnu projektēšanā.

CEN Tehnisko ziņojumu Nr. 614-3:2012 izstrādāja CEN TK 122 – Ergonomika.
Tehniskā ziņojuma 4.5. punktā aplūkota piekļūšanas sistēmu projektēšana un galvenokārt 
izmantotas atsauces uz standartu EN ISO 14122 (sk. iepriekš).
Tehniskā ziņojuma 4.5.2. punktā attiecībā uz kāpnēm un redeļkāpnēm norādīts, ka:

„Attiecībā uz visu visurgājēju tehniku vēlams, lai pirmā pakāpiena augstums būtu 300 mm 
vai 400 mm attālumā no zemes. Standartā EN ISO 2867 sniegtas norādes zemesdarbu 
mašīnu kāpņu un redeļkāpņu projektētājam un norādīts, ka „ja vien praktiski iespējams, 
attālumam nevajadzētu pārsniegt 600 mm”. Patiesībā šis attālums tiek nepareizi piemērots 
daudzām āra apstākļos ekspluatējamām zemesdarbu mašīnām un tas ir neatbilstošs, jo 
īpaši 5 % iedzīvotāju un vecākiem cilvēkiem. Šajā gadījumā ir jāizstrādā atbilstīgi līdzekļi 
ar šādiem parametriem:

 redeļkāpņu slīpums, sk. EN ISO 2867:2006;
 kāpņu slīpums, sk. EN ISO 14122-1:2001;
 pagarinājums, atliecot pirmo (zemāko) pakāpienu;
 kāpņu un redeļkāpņu uzmontēšana standartā EN ISO 14122-3 ieteiktajā slīpumā.



PE504.266v01-00 4/4 CM\925865LV.doc

LV

PIEZĪME. Standartā EN ISO 2867:2006 attiecībā uz zemesdarbu mašīnām noteikts 
700 mm maksimālais attālums, kas nav piemērots mazāka auguma vai vecāka gadagājuma 
operatoriem un rada būtisku nelaimes gadījuma iespējamību attiecībā uz visiem 
operatoriem. Būtu jāievēro ieteiktais augstums 300 mm līdz 400 mm attālumā no zemes, 
pat attiecībā uz visurgājēju tehniku, piemēram, izmantojot sistēmas, kas šķēršļu gadījumā 
ļauj pacelt, uzliekt vai ievilkt pirmo pakāpienu (attiecībā uz kustīgām konstrukcijām 
sk. EN ISO 2867:2006).”

Komisijas apsvērumi

Vispirms jānorāda, ka tādos saskaņotos standartos attiecībā uz īpašām mašīnu kategorijām (C 
tipa standarti) kā EN 474-1 un EN ISO 2867 var būt ietvertas specifikācijas, kas atšķiras no
vispārējā standarta specifikācijām attiecībā uz mašīnu drošības aspektiem (B tipa standarts), 
piemēram, standarts EN ISO 14122-4, un ka šādos gadījumos par prioritārām uzskata C tipa 
standarta prasības. Jāņem vērā arī tas, ka CEN Tehniskais ziņojums Nr. 614-3 nav standarts, 
un tādēļ tas ir izmantojams tikai informatīvā nolūkā.
Tomēr Komisija norāda, ka maksimālie izmēri 600 mm līdz 700 mm robežās, kas standartos 
EN 474-1 un EN ISO 2867 ir uzskatīti par pieņemamiem attiecībā uz zemesdarbu mašīnu 
piekļūšanas sistēmu pirmā pakāpiena augstumu virs zemes, ievērojami pārsniedz B tipa 
standartā noteikto maksimālo izmēru attiecībā uz visurgājēju tehniku. Turklāt CEN Tehniskās 
komitejas ergonomikas jautājumos publicētajā tehniskajā ziņojumā bija pausta pamatota 
kritika attiecībā uz šo 600�700 mm izmēru kā iemeslu nelaimes gadījumiem.
Komisija norāda, ka šāda kritiska attieksme pret mobilo mašīnu piekļūšanas sistēmu pirmā 
pakāpiena pārmērīgi lielo augstumu virs zemes ir arī šo mašīnu lietotājiem — gan darba 
devējiem, gan darba ņēmējiem.
Projektā „Drošākas konstrukcijas”, ko veica Eiropas Minerālo pildvielu asociācija (UEPG), 
pamatojoties uz asociācijas dalībnieku-uzņēmumu sniegto informāciju, ieteikts tiekties uz 
šādiem galvenajiem mērķiem:

 „3. pirmais pakāpiens ne augstāk kā 300 mm no zemes;
 4. tiem pakāpieniem, kas, iespējams, ir pakļauti bojājumiem (attiecībā uz paredzamo 

mašīnas izmantošanu), jābūt transformējamiem tā, lai izvairītos no bojājumiem”.

Līdzīgi secinājumi tika izdarīti projektā, ko Eiropas Arodbiedrību institūta Veselības un 
drošības nodaļa izstrādājusi, pamatojoties uz sistemātiski apkopotu informāciju, ko snieguši 
mašīnu operatori sešās ES dalībvalstīs, attiecībā uz dažādu piekļuvi iekrāvējiem, tostarp 
visurgājējai tehnikai. Attiecībā uz piekļūšanas sistēmām projektā ieteikts, ka:

„Pirmajam pakāpienam nevajadzētu atrasties augstāk par 350 mm virs zemes.
Pakāpieni var būt transformējami, ieteicams, ar mehānisko piedziņu, lai novērstu 
bojājumus, braucot nelīdzenā apvidū.”

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija lūgs CEN pārskatīt saskaņotajos standartos EN 474-1 
un EN ISO 2867 noteiktās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka zemesdarbu mašīnu piekļūšanas 
sistēmu pirmā pakāpiena augstums tiek noteikts saskaņā ar ergonomiskajiem principiem un ka 
tiek izvirzīta prasība uzstādīt transformējamas piekļuves sistēmas gadījumos, kad ir vajadzīgs 
lielāks attālums no zemes, lai izvairītos no šķēršļiem.


