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Предговор към 2то издание
Директива 2006/42/ЕО е преработен вариант на Директивата относно машините, чийто
първи вариант беше приет през 1989 г. Новата Директива относно машините се прилага от
29 декември 2009 г. Директивата има две цели: да хармонизира изискванията за безопасност
и опазване на здравето, които се прилагат към машините въз основа на високо ниво на
защита на здравето и безопасността и да гарантира свободното движение на машини на
пазара на ЕС. Преработената Директива относно машините не въвежда радикални промени
в сравнение с предишните варианти. Тя изяснява и консолидира разпоредбите на
Директивата с цел да се подобри нейното приложение в практиката.
Докато преработената директива относно машините се разглеждаше от Съвета и от
Европейския парламент, Комисията изрази съгласието си да изготви ново ръководство за
нейното прилагане. Целта на ръководството е да даде обяснения на понятията и
изискванията на Директива 2006/42/ЕО, с оглед гарантиране на нейното еднакво тълкуване
и прилагане в целия ЕС. Ръководството предоставя също така информация за друго
свързано законодателство на ЕС. То е насочено към всички страни, които са обвързани с
прилагането на Директивата относно машините, в това число производители на машини,
вносители и дистрибутори, нотифицирани органи, органи по стандартизация, агенции за
здравословни и безопасни условия на труд и за защита на потребителите и длъжностни
лица от съответните национални администрации и органи за надзор на пазара.
Ръководството може също така да представлява интерес за адвокати и за студенти по право
на ЕС в областите като вътрешния пазар, здравословните и безопасни условия на труд и
защитата на потребителите.
Ръководството беше одобрено от Комитета по машините на 2 юни 2010 г.
Следва да се отбележи, че единствено Директивата относно машините и текстовете за
прилагането на нейните разпоредби в рамките на националното законодателство са законно
обвързващи.
Настоящото 2ро издание на ръководството е допълнено с коментари по
приложения III―XI към Директивата относно машините. Коригирани са някои
грешки, забелязани от редакторите. Правните препратки и термини са
актуализирани в съответствие с Лисабонския договор, по-специално, където в
Директивата има препратка към „Общността“, в настоящото ръководство
препратката е към „ЕС“.
След обсъждането със стопанския отрасъл, коментарите, свързани с вериги, въжета
и ремъци за повдигане на товари в § 44, § 330, § 340, § 341 и § 357 са ревизирани, за да
се разясни практическото прилагане на изискванията, свързани с тези продукти.
Във 2то издание е включен също така тематичен указател за улеснение на
справките в ръководството. Номерирането на разделите от ръководството не е
променено.
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Ръководството е публикувано на уебсайта EUROPA на Комисията на английски език.
Предвидено е ръководството да бъде преведено на другите езици на ЕС, но само
английската версия ще бъде проверена от Комисията и следователно в случай на съмнение
важи версията на английски език.
Ръководството може да бъде изтеглено от Интернет и е представено във формат, който дава
възможност за отпечатване. Текстът на директивата е представен в карета, с червени букви в
курсив, а коментарите следват в черно. Предвижда се да се публикуват редовни
актуализации на ръководството, за да се включат отговори на въпроси, които са одобрени от
Комитета по машините и Работната група по машините.
В ръководството е отчетено изменението на Директива 2006/42/ЕО, въведено с
Регламент (ЕО) № 596/2009 по отношение на процедурата по регулиране с контрол за
Комитета по машините. В него са взети предвид също така и допълнително приложимите
разпоредби на Регламент (ЕО) № 765/2008 по отношение на надзора на пазара.
Във 2то издание на ръководството не е засегнато изменението на Директивата относно
машините по отношение на машините за прилагане на пестициди, въведено с
Директива 2009/127/ЕО, която ще започне да се прилага от 15 декември 2011 г. Това
изменение ще бъде обхванато от 3то издание на ръководството, което предстои да бъде
публикувано в края на 2010 г.
Ръководството е изготвено с помощта на Редакционна група. 1 Комисията желае горещо да
благодари на членовете на Редакционната група както за огромното количество работа,
която извършиха, така и за духа на ефективност, конструктивност и сътрудничество, в който
бяха изготвени проектите. Успоредно с работата на Редакционната група, безценна
информация за отрасъла предостави Основната група по машините, създадена от
ORGALIME, включваща представители на основните сектори на машиностроенето.
Проектите, изготвени от Редакционната група, бяха предоставени на държавите-членки и
на заинтересованите страни за коментари. Комисията би желала също така да благодари на
всички онези, които са направили коментари. Ние се постарахме, доколкото е възможно, да
ги вземем предвид.
Комисията, разбира се, поема пълна отговорност за съдържанието на ръководството.
Читателите се приканват да съобщават за всички корекции или коментари по настоящото
2ро издание на ръководството 2 така, че да може те да бъдат взети предвид при изготвянето на
3то издание.

Брюксел, юни 2010 г.
Главен редактор,
Ian Fraser
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Следните лица са взели участие в работата на Редакционната група:

Lennart Ahnström, Emilio Borzelli, Robert Chudzik, Roberto Cianotti, Mike Dodds, Cosette
Dussaugey, Marcel Dutrieux, Pascal Etienne, Ludwig Finkeldei, Tuiri Kerttula, Thomas Kraus,
Partrick Kurtz, Wolfgang Lentsch, Göran Lundmark, Phil Papard, Boguslaw Piasecki, Marc
Schulze, Katri Tytykoski, Gustaaf Vandegaer, Henk van Eeden, Richard Wilson, Jürg Zwicky.
Корекциите, коментарите и предложенията за подобрения следва да се изпращат на:
ian.fraser@ec.europa.eu.
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Съдържание
Цитати
§1
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Законово основание на Директивата относно машините
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Съображения
История на Директивата относно машините
Икономическа и социална значимост на Директивата
относно машините
Здраве и безопасност
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Включване на строителни подемници
Включване на преносими взриво-монтажни машини и други
машини с ударно действие
Съоръжения, предназначени за повдигане на хора с помощта
на машини, които са проектирани за повдигане на товари
Земеделски и горски трактори
Надзор на пазара

Съображение 1
Съображение 2

§3
§4
§5

Съображение 3
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Съображение 5
Съображение 6

§6
§7
§8
§9

Съображение 7

§10

Съображение 8
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§11
§12
§13

Съображение 12
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§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23

Официално възражение срещу стандарти и предпазната
клауза
Разпоредби относно използването на машини
Мерки, свързани с групи опасни машини, които
представляват еднакъв риск
Равнище на техниката
Потребителски машини
Частично комплектувани машини
Панаири и изложения
Новият подход
Оценяване на съответствието
Машини, включени в приложение IV
Маркировка „CE“

§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31

Оценка на риска
Техническа и конструктивна документация
Начини за обжалване
Контрол по прилагане на законодателството
Изменение на Директивата относно асансьорите
Субсидиарност и пропорционалност
Национални таблици за съответствие
Комитетът по машините
Членове

Член 1, параграф 1
Член 2
Член 1, буква а)
Член 1, буква а) и
член 2, буква а)
1во тире
2ро тире
3то тире

§32
§33
§34
§35

Продукти, обхванати от Директивата относно машините
Използване на термина „машина“ в широк смисъл
Машина в тесен смисъл
Основно определение

§36
§37

4то тире

§38
§39
§40
§41

Машина, доставена без системи за свързване
Машина, предвидена за инсталиране върху определена
опора
Съвкупности от машини
Съвкупности от нови и съществуващи машини
Ръчно задвижвани машини за повдигане на товари
Сменяеми съоръжения

5то тире
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член 2, буква б)
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§44

Вериги, въжета и ремъци

§45

Демонтируеми съоръжения за механично предаване на
въртящ момент
Частично комплектувани машини

§46

§50

Продукти, изключени от приложното поле на Директивата
относно машините
Защитни елементи, предназначени да бъдат използвани
като резервни части за замяна на идентични компоненти и
предоставяни от производителя на оригиналната машина
Съоръжения за ползване на панаири и/или увеселителни
паркове
Машиниза ядрени цели

§51

Оръжия, включително огнестрелни оръжия

§52

Транспортни средства

§53
§54

§59

Земеделски и горски трактори
Пътни превозни средства с четири или повече колела и
техните ремаркета
Двуколесни или триколесни пътни превозни средства
Моторни превозни средства, предназначени за състезания
Средства за транспорт по въздух, вода и по железопътни
мрежи
Морски плавателни съдове и подвижни плаващи съоръжения,
както и машините, монтирани на тях
Машини за военни или полицейски цели

§60

Машини за научноизследователски цели

§61

Минни подемници

§62

Машини, предназначени за преместване на актьори по
време на художествени представления
Машини, обхванати от Директивата за ниското
напрежение
Битови електрически уреди за домакинска употреба
Аудио- и видеосъоръжения
Информационно-технологични съоръжения
Обикновени канцеларски машини
Комутационни апарати за управление и за разпределение на
ниско напрежение
Електродвигатели
Електрически съоръжения за високо напрежение

§47
§48

Член 1, параграф 2,
буква б)
Член 1, параграф 2,
буква в)
Член 1, параграф 2,
буква г)
Член 1, параграф 2,
буква д)
1во тире
2ро тире

§49

3то тире
4то тире
5то тире

§55
§56
§57

Член 1, параграф 2,
буква е)
Член 1, параграф 2,
буква ж)
Член 1, параграф 2,
буква з)
Член 1, параграф 2,
буква и)
Член 1, параграф 2,
буква й
Член 1, параграф 2,
буква к)
1во тире
2ро тире
3то тире
4то тире
5то тире

§58

Член 2, буква и)
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§42

Член 1, параграф 2,
буква а)

6то тире
Член 1, параграф 2,
буква л)
Член 2, буква з)
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§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79

Определение за „пускане на пазара“
Нови и използвани машини
Етапът, на който Директивата относно машините се
прилага за машините
Законови и договорни форми на пускане на пазара
Търгове
Пускане на пазара на съвкупности от машини
Пускане на пазара на частично комплектувани машини
Определение за „производител“
Кой е производителят?
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Член 2, буква й)

§83
§84

Член 2, буква к)
Член 2, буква л)

§85
§86
§87

Лице, което произвежда машини за своя собствена
употреба
Други лица, които могат да бъдат счетени за
производители
Машини, които са модифицирани преди първото им пускане
в действие
Дистрибутори
Възможността
за
определяне
на
упълномощен
представител
Задължения на упълномощения представител
Определение за „пускане в действие”
Определение за „хармонизиран стандарт“

§88

(Запазен)

§89

Директивата относно машините и други директиви на
вътрешния пазар
Специални директиви, които се прилагат вместо
Директивата относно машините по отношение на машини,
попадащи в тяхното приложно поле
Специални директиви, които, по отношение на специфични
опасности, може да се прилагат към машини вместо
Директивата относно машините
Директиви, които в допълнение към Директивата относно
машините, може да се прилагат за машини по отношение
на опасности, които не са обхванати от Директивата
относно машините

§80
§81
§82

Член 3

§90
§91
§92

Член 4, параграф 1

§93
§94
§95
§96

Надзор на пазара
Надзор на пазара на машини
Надзор на пазара на частично комплектувани машини
Органи за надзор на пазара

§97
§98
§99
§100
§101
§102

Система за надзор на пазара
Инструменти за надзор на пазара
Документи, свързани с машините от приложение IV
Действия към несъответстващи машини
Опасни потребителски продукти
Контрол по външните граници на ЕС

Член 5, параграф 1
Член 5, параграф 2

§103
§104

Член 5, параграф 3
Член 5, параграф 4

§105
§106

Задължения на производителите на машини
Задължения
на
производителите
на
частично
комплектувани машини
Средства за гарантиране съответствието на машините
Маркировката „СЕ“ в съответствие с други директиви

Член 6,
параграфи 1 и 2
Член 6, параграф 3

§107
§108

Член 7, параграф 1

§109

Член 7, параграф 2

§110

Член 7, параграф 3

§111
§112
§113
§114

Член 7, параграф 4

§115

Член 8, параграф 1

§116

Член 8, параграф 2

§117

Член 4, параграф 2
Член 4,
параграфи 3 и 4

Свободно движение на машини и частично комплектувани
машини
Панаири, изложения и демонстрации
Презумпция за съответствие, осигурена от маркировката
„СЕ“ и ЕО декларацията за съответствие
Презумпция за съответствие, осигурена от прилагането
на хармонизирани стандарти
Класификация на стандартите за машините
Разработване на хармонизирани стандарти за машините
Идентифициране на хармонизирани стандарти
Публикуване
на
означенията
на
хармонизираните
стандарти в Официален вестник на Европейския съюз
Участие на социалните партньори в стандартизацията
Мерки, които са предмет на процедурата на регулаторния
комитет
Мерки,
които
са
предмет
на
процедурата
на
консултативния комитет
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Член 9

§118

Мерки, свързани с опасни машини, които представляват
сходен риск

Член 10

§119
§120
§121

Официални възражения срещу хармонизирани стандарти
Процедура по официално възражение
Резултат от официално възражение

Член 11,
параграф 1
Член 11,
параграфи 2 и 3
Член 11,
параграф 4
Член 11,
параграф 5
Член 11,
параграф 6
Член 12,
параграф 1
Член 12,
параграф 2
Член 12,
параграф 3

§122

Предпазна клауза

§123

Предпазна процедура

§124

Пропуски в хармонизирани стандарти

§125
§126

Действие срещу лицето, което е поставило маркировката
„СЕ“
Информация относно предпазната процедура

§127

Оценяване на съответствието на машините

§128

Категории машини, които не са посочени в приложение IV

§129

Машини, посочени в приложение IV, проектирани в
съответствие с хармонизираните стандарти, които
обхващат всички приложими съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето
Други машини, посочени в приложение IV

Член 12,
параграф 4
Член 13

§130
§131
§132

Процедура относно частично комплектуваните машини
Диаграма на процедурите за пускане на пазара на машини и
частично комплектувани машини

§133

Нотифицирани органи

§134
§135
§136

Оценяване и надзор на нотифицираните органи
Анулиране на сертификати или решения, издадени от
нотифицирани органи
Обмяна на опит между нотифициращите органи

§137

Координация на нотифицираните органи

§138

Оттегляне на нотификация

§139

Национални разпоредби за инсталиране и използване на
машините

§140

Национални разпоредби за безопасност и опазване на
здравето на работниците

Член 16

§141

Маркировка „СЕ“

Член 17

§142

Несъответстваща маркировка

Член 18

§143

Поверителност и прозрачност

Член 19

§144

Група за административно сътрудничество (ADCO) в
областта на машините

Член 20

§145

Мотивиране на решения и обжалване

Член 21

§146

Източници на информация

Член 22

§147
§148
§149

Комитет по машините
Работна група по машините
Диаграма на институциите, които имат отношетние към
Директивата относно машините

Член 23

§150

Санкции за нарушаване разпоредбите на Директивата

Член 14,
параграфи 1—5
Член 14,
параграф 6
Член 14,
параграф 7
Член 14,
параграф 8
Член 15
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Член 24

§151

Границата между Директивата относно машините и
Директивата относно асансьорите
Отмяна на Директива 98/37/ЕО

Член 25

§152

Член 26

§153

Въвеждане в националните законодателства и прилагане
на разпоредбите на Директивата

Член 27

§154

Член 28

§155

Преходен период за преносими взриво-монтажти машини и
на други машини с ударно действие
Дата на влизане в сила на Директивата

Член 29

§156

Адресати на Директивата и лица, които са я подписали

Приложение I
Съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, свързани с
проектирането и изработването на машините
Общи принципи
Общ принцип 1
Общ принцип 2
Общ принцип 3
Общ принцип 4
1.1.1

§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172

Опасност
Опасна зона
Изложено на опасност лице
Оператор
Риск
Защитна преграда
Предпазни устройства
Нормална експлоатация
Предвидима в разумни граници неправилна експлоатация

Принципи за осигуряване на безопасността

1.1.2, буква а)
1.1.2, буква б)
1.1.2, буква в)
1.1.2, буква г)

§173
§174
§175
§176

1.1.2, буква д)

§177

1.1.3
1.1.4
1.1.5

§178
§179
§180

1.1.6
1.1.7
1.1.8

§181
§182
§183

1.2

за

Определения

1.1.1, буква а)
1.1.1, буква б)
1.1.1, буква в)
1.1.1, буква г)
1.1.1, буква д)
1.1.1, буква е)
1.1.1, буква ж)
1.1.1, буква з)
1.1.1, буква и)
1.1.2

§161
§162
§163

Общи принципи
Оценка на риска
Оценка на риска и хармонизирани стандарти
Приложимост
на
съществените
изисквания
безопасност и опазване на здравето
Равнище на техниката
Хармонизирани стандарти и равнището на техниката
Структура на приложение I

§157
§158
§159
§160

Принципи за осигуряване на безопасността
Метод от 3 стъпки
Предотвратяване на неправилна експлоатация
Ограничения поради използването на лични предпазни
средства
Специални технически средства и принадлежности
Използвани материали и продукти
Собствено осветление
Повдигане и транспортиране на машини и части на
машини
Принципи на ергономията
Работни места в опасни среди
Седалки и осигуряване на места за сядане

Системи за управление

1.2.1
1.2.2
1.2.2, 1во тире
1.2.2, 2ро тире
1.2.2, 3то тире
1.2.2, 4то и 5то тире
1.2.2, 6то тире

§184
§185
§186
§187
§188
§189
§190

1.2.2, 7мо тире

§191

Безопасност и надеждност на системите за управление
Органи за управление
Разпознаване на органите за управление
Разполагане на органите за управление
Движение на органите за управление
Разположение и позициониране на органите за управление
Предотвратяване на непреднамерено задействане на
органите за управление
Здравина на органите за управление
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1.2.2, 2ра алинея

§192

1.2.2, 3та алинея
1.2.2, 4та алинея
1.2.2, 5та и 6та алинея
1.2.2, 7ма алинея
1.2.2, 8ма алинея
1.2.2, последна алинея
1.2.3
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.5
1.2.6

§193
§194
§195
§196
§197
§198
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205

1.3

§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214

1.3.9

§215
§216

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3

§217
§218
§219
§220

1.4.3

§221

1.6.1
1.6.2
1.6.3

8

Устойчивост
Счупване по време на работа
Падащи или изхвърлени предмети
Остри ръбове, ъгли и неравни повърхности
Комбинирани машини
Промени на условията на функциониране
Движещи се части
Движещи се части на трансмисии
Движещи се части, които участват пряко в работния
процес
Неконтролирани движения
Общи изисквания към защитните прегради и предпазните
устройства
Специални изисквания към защитните прегради
Неподвижни защитните прегради
Подвижни защитните прегради с с блокировка
Регулируеми защитните прегради за ограничаване на
достъп
Предпазни устройства

Рискове, предизвикани от други опасности

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.8, 2ра алинея
1.5.9
1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16
1.6

Органи
за управление, които изпълняват различни
функции
Органи за управление и принципи на ергономията
Устройства за сигнализация и дисплеи
Видимост към опасните зони при пускане на машината
Разположение на пултовете за управление
Множество пултове за управление
Множество работни места
Контрол на пускането в действие
Органи за управление на нормално спиране
Спиране по оперативни причини
Устройства за аварийно спиране
Команди за спиране на съвкупности от машини
Избор на режими
Отказ в енергозахранването

Изисквания към защитните прегради и предпазните устройства

1.4.1

1.5

издание - юни 2010 г.

Мерки за предпазване от механични опасности

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8.1
1.3.8.2

1.4

ро

§222
§223
§224
§225
§226
§227
§228
§229
§230
§231
§232
§233
§234
§235
§236
§237
§238

Електричество
Нежелано статично електричество
Енергозахранване с енергия, различна от електрическата
Грешки, свързани с монтажа
Екстремни температури
Пожар
Експлозия
Намаляване на емисиите на шум
Сравнителни данни относно емисиите
Вибрации
Йонизиращи и нейонизиращи лъчения
Външни лъчения
Лазерни лъчения
Емисии на опасни материали и вещества
Риск от оставане на хора, затворени в машината
Подхлъзване, загуба на равновесие и падане
Мълния

§239
§240
§241

Поддръжка
Достъп до работните места и до местата за обслужване
Изключване на машината от източниците на енергия

Поддръжка
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§242
§243

Намеса на оператора
Почистване на вътрешни части

§244

Информация за потребителите

1.7.1

§245

1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2
1.7.3, 1ва и 2ра алинея
1.7.3, 3та алинея

§246
§247
§248
§249
§250
§251

1.7.3, 4та алинея

§252

1.7.3, последна алинея

§253

1.7.4
1.7.4.1, букви а) и б)
1.7.4.1, буква в)

§254
§255
§256
§257
§258

1.7.4.1, буква г)
1.7.4.2, букви а) и б)

§259
§260

1.7.4.2, буква в)

§261

1.7.4.2, букви г), д) и
е)
1.7.4.2, букви ж) и з)
1.7.4.2, букви и) и й)
1.7.4.2, буква к)

§262

Информация
и
предупреждения,
поставени
върху
машината
Официални езици на ЕС
Информация и информационни устройства
Предупредителни устройства
Предупреждения за остатъчни рискове
Маркировка на машините
Маркировка за съответствие на ашини работещи в
потенциално експлозивна атмосфера
Съществено
важна
информация
за
безопасна
експлоатация
Маркиране на машинни части, които се преместват с
повдигателно съоръжение
Инструкции за експлоатация
Форма на инструкциите за експлоатация
Език на инструкциите за експлоатация
Съставяне и превод на инструкцията за експлоатация
Предотвратяване
на
предвидимата
неправилна
експлоатация
Инструкции за оператори, които не са професионалисти
Съдържание на инструкцията за експлоатация — данни за
производителя и за машината
Включване на ЕО декларацията за съответствие в
инструкцията за експлоатация
Описания, чертежи, диаграми и обяснения

1.7

Информация

1.7.4.2, буква л) и м)
1.7.4.2, буква н)
1.7.4.2, буква о)
1.7.4.2, буква п)

§263
§264
§265
§266
§267
§268
§269
§270

1.7.4.2, буква р)

§271

1.7.4.2, букви с), т) и
у)
1.7.4.2, буква ф)
1.7.4.2, буква х)
1.7.4.3

§272

Нормална употреба и предвидима неправилна употреба
Монтаж, инсталиране и свързване
Пускане в действие и използване
Обучение на операторите
Информация относно остатъчните рискове
Основни характеристики на инструментите
Условия за стабилност
товаро-разтоварна
дейност
и
Транспортиране,
складиране
Процедури в аварийни ситуации и начини безопасно
деблокиране
Регулиране, поддръжка и резервни части

§273
§274
§275

Декларация за шумовите емисии
Имплантируеми медицински изделия
Търговски документи

2

Допълнителни съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
към определени категории машини
§276

Допълнителни
машини

изисквания

към

определени

категории

2.1.1

§277

2.2.1

§278

2.2.1.1

§279

2.2.2

§280

Хигиенни изисквания към машини, предназначени за
използване с хранителни, козметични или фармацевтични
продукти
Допълнителни изисквания към преносими ръчно държани и
ръчно водими машини
Декларация за вибрациите, предавани от преносимите
ръчно държани и ръчно водими машини
Преносими машини за закрепване и други видове машини с
ударно действие
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2.3
3

Допълнителни съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
за предотвратяване на опасностите, дължащи се на придвижването на
машините

3.1.1, буква а)
3.1.1, буква б)
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3, 1ва алинея
3.3, 2ра, 3та и 4та алинея
3.3.1, 1ва алинея
3.3.1, 2ра алинея
3.3.1, 3та алинея
3.3.1, 4та и 5та алинея
3.3.1, последна алинея
3.3.2, 1ва алинея

§292
§293
§294
§295
§296
§297
§298
§299
§300
§301
§302
§303
§304

3.3.2, 2ра, 3та и 4та алинея
3.3.2, последна алинея
3.3.3, 1ва, 2ра и 3та алинея

§305
§306
§307

3.3.3, 4та алинея

§308
§309

3.3.3, последна алинея

§310

3.3.4
3.3.5
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

§311
§312
§313
§314
§315
§316
§317

3.4.6
3.4.7

§318
§319

3.5.1
3.5.2
3.5.3

§320
§321
§322

3.6.1
3.6.2
3.6.3.1

§323
§324
§325

3.6.3.2

§326

Допълнителни изисквания свързани с опасности, дължащи
се на придвижването на машините
Определение за „опасност подари подвижност“
Определение за „водач“
Място за управление
Система за задържане на седалката
Места, предназначени за други лица, различни от водача
Неоторизирано използване на органи за управление
Дистанционно управление
Разполагане и позициониране на органите за управление
Педали
Връщане в неутрално/изходно положение
Управление
Сигнали за предупреждение при движение на заден ход
Управление на придвижването от водач, намиращ се на
машината
Устройства, които са извън нормалните габарити
Неволно придвижване
Намаляване на скоростта, спиране и осигуряване на
неподвижност
Нормативна уредба за движение по пътищата
Спиране
и
управление
на
потенциално
опасно
функциониране при дистанционно управление
Спиране ─ част от функцията по придвижване на
машината
Придвижване на машини, управлявани от водач пешеходец
Неизправност в енергозахранването на управлението
Неконтролирани движения
Достъп до двигателя
Преобръщане и прекатурване
Падащи предмети
Средства за стъпване и хващане като средства за
достъп
Устройства за теглене
Демонтируеми съоръжения за механично предаване на
въртящ момент
Акумулатори
Пожарогасители и пожарогасителни системи
Защита на оператори на пулверизиращи машини от
рискове, които се дължат на излагането на опасни
вещества
Сигнализация, сигнали и предупреждения
Маркировка на подвижна техника
Деклариране на вибрациите, предавани от подвижна
техника
Инструкция за многофункционална употреба

Допълнителни съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
за предотвратяване на опасностите вследствие подемни операции

4.1.1, буква а)
4.1.1, буква б)
4.1.1, буква в)
4.1.1, буква г)
4.1.1, буква д)
4.1.1, буква е)
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§281 Машини за обработка на дърво и подобни материали
§282 до §290 (Запазени)

§291

4

ро

§327
§328
§329
§330
§331
§332
§333

Приложното поле на част 4
Подемна операция
Направляван товар
Коефициент на сигурност
Коефициент на изпитване
Статично изпитване
Динамично изпитване
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4.1.1, буква ж)
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3, 1ва, 2ра и 3та

ро
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§334
§335
§336
§337

Превозващо устройство
Опасности, предизвикани от загуба на устойчивост
Релсови пътища и направляващи релси
Механична якост

4.1.2.3, 4та алинея
4.1.2.3, последна алинея
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.8.1
4.1.2.8.2
4.1.2.8.3
4.1.2.8.4
4.1.2.8.5
4.1.3

§338
§339
§340
§341
§342
§343
§344
§345
§346
§347
§348
§349
§350
§351
§352

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1

§353
§354
§355
§356
§357
§358
§359
§360

4.4.2

§361

Механична якост — коефициенти за статично изпитване
Механична якост — коефициенти за динамично изпитване
Ролки, барабани, макари, въжета и вериги
Товарозахващащи приспособления и техните части
Контрол на движенията
Предотвратяване на рискове от сблъскване
Машини, обслужващи неподвижни площадки
Движения на превозващото устройство
Достъп до превозващото устройство
Контакт с движещо се превозващо устройство
Товари, които падат от превозващото устройство
Безопасност на площадките
Проверка на годността за употреба
Статични и динамични изпитвания
Проверка на годността за употреба на мястото на
използване
Контрол на движенията на машината и на товара
Предотвратяване на претоварване и преобръщане
Контрол на натоварването на кари
Направляващи въжета
Информация и маркировки на вериги, въжета и ремъци
Маркировка на товарозахващащи приспособления
Маркировка на подемни машини
Инструкция за експлоатация за товарозахващащи
приспособления
Инструкция за експлоатация за подемни машини

алинея

5

Допълнителни съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност
към машините, предназначени за подземна работа
§362

5.1 и 5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

§363
§364
§365
§366
§367

Допълнителни изисквания към машини, предназначени за
подземна работа
Механизирани крепежи
Органи за управление
Контрол върху придвижването
Риск от пожар на машини за подземна работа
Емисии от отработени газове

Допълнителни съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
прилагани към машините, предизвикващи възникване на специфични
опасности, вследствие повдигане на хора

6.1.1
6.1.2
6.2
6.3.1
6.3.2, 1ва алинея
6.3.2, 2ра и 3та алинея

§368
§369
§370
§371
§372
§373
§374

6.3.2, последна алинея
6.3.3
6.4

§375
§376
§377

6.4.1

§378

6.4.2
6.4.3
6.5

§379
§380
§381

Приложно поле на част 6
Механична якост
Контрол на натоварването
Органи за управление
Движение на превозващото средство
Наклоняване на превозващото средство
Използване на превозващото средство като работно
място
Врати на превозващото средство
Защитен покрив
Машини, обслужващи неподвижни площадки, предвидени за
повдигане на хора
Рискове за хората, които се намират в или на
превозващото средство
Органи за управление, разположени на площадките
Достъп до превозващото средство
Маркировки в превозващото средство
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Декларации
Приложение II,
част 1, раздел А
Приложение II,
част 1, раздел А,
точки 1—10
Приложение II,
част 1, раздел Б
Приложение II,
част 1, раздел Б,
точки 1—8
Приложение II,
част 2

§382

ЕО декларация за съответствие на машините

§383

Съдържание на ЕО декларацията за съответствие

§384

Декларация за вграждане на частично комплектувани
машини
Съдържание на декларацията за вграждане

§385
§386

Съхранение на ЕО декларацията за съответствие и на
декларацията за вграждане
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Маркировка „CE“

Приложение III

§387

Графично изображение на маркировката „СЕ“

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Категории машини, за които трябва да се прилага една от процедурите, предвидени в
член 12, параграфи 3 и 4
Приложение IV

§388

Категории машини, за които може да се прилага една от
процедурите за оценяване на съответствието, изискващи
нотифициран орган

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Индикативен списък на защитните елементи, предвидени в член 2, буква в)
Приложение V

§389

Индикативен списък на защитните елементи

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Инструкция за монтаж на частично комплектувана машина
Приложение VI

§390

Инструкция
машина

за

монтаж

на

частично

комплектувана

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Техническо досие за машините —Техническа документация относно частично
комплектувани машини
Приложение VII,
част А
Приложение VII,
част А, точка 1,
букви а) и б)
Приложение VII,
част А, точки 2 и 3
Приложение VII,
част Б

§391

Техническо досие на машините

§392

Съдържание на техническото досие

§393

Предоставяне на техническото досие

§394

Техническа документация на частично
машини

комплектувани

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Оценяване на съответствието с извършване на вътрешен контрол на производството
на машина
Приложение VIII

§395

Оценяване на съответствието с извършване
вътрешен контрол на производството на машина
ПРИЛОЖЕНИЕ IX
ЕО изследване на типа

Приложение IX,
точка 1
Приложение IX,
точка 2
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§398

Съдържание на ЕО изследване на типа

§399

Сертификат за ЕО изследване на типа

§400

Валидност и преразглеждане на сертификата за ЕО
изследване на типа

ПРИЛОЖЕНИЕ X
Пълно осигуряване на качеството
Приложение X, точка
1
Приложение X, точка
2.1
Приложение X, точка
2.2
Приложение X, точка
2.3
Приложение X, точка
2.4
Приложение X, точка
3
Приложение X, точка
4

§401

Пълно осигуряване на качеството

§402

Искане за оценка на система за пълно осигуряване на
качеството
Цели и съдържание на системата за пълно осигуряване на
качеството
Оценка на системата за пълно осигуряване на качеството

§403
§404
§405
§406
§407

Прилагане и изменение на системата за пълно
осигуряване на качеството
Надзор на системата за пълно
осигуряване на
качеството
Съхраняване на документацията, решенията и докладите,
свързани със системата за пълно
осигуряване на
качеството

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Минимални критерии, които трябва да се вземат предвид от държавите-членки при
нотифициране на органи
Приложение XI

§408

Минимални критерии за оценяването на нотифицирани
органи
УКАЗАТЕЛ
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ДИРЕКТИВА 2006/42/EО НА ЕВРОПЕЙСИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на
Директива 95/16/ЕО
(преработен текст)
(текст от значение за ЕИП)
ПРЕАМБЮЛ НА ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАШИНИТЕ — ЦИТАТИ
§1

Цитати

Цитатите, включени в преамбюла на Директивата относно машините,
посочват правното основание на директивата, становищата, изразени от
съответния консултативен комитет, и процедурата, в съответствие с която е
приета директивата.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и поспециално член 95 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията, (1)
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален
комитет, (2)
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3,)
(1)

OВ C 154 E, 29.5.2001 г., стр. 164.

(2)

OВ C 311, 7.11.2001 г., стр. 1.

(3)

Становище на Европейския парламент от 4 юли 2002 г. (OВ C 271 E, 12.11.2003 г., стр.
491), Обща позиция на Съвета от 18 юли 2005 г. (OВ C 251 E, 11.10.2005 г., стр. 1) и позиция
на Европейския парламент от 15 декември 2005 г. (все още непубликувана в Официален
вестник). Решение на Съвета от 25 април 2006 г..

§2

Законово основание на Директивата относно машините

Законовото основание на Директивата относно машините се съдържа в
член 95 от Договора за ЕО (сега заменен с член 114 от Договора за
функционирането на ЕС — ДФЕС), с който на ЕС се дава възможност да
приема мерки за хармонизиране на законодателството на държавите-членки,
за да се осигури установяването и функционирането на вътрешния пазар.
Тези мерки трябва да имат за база високо ниво на защита на здравето и
безопасността на хората и на околната среда.
Следователно Директивата относно машините има две цели: да позволи
свободното движение на машини в рамките на вътрешния пазар и да осигури
високо ниво на защита на здравето и безопасността.
Въз основа на предложение от Комисията, Директивата относно машините
беше приета от Европейския парламент и от Съвета след консултация с
Икономическия и социален комитет, в съответствие с процедурата за
съвместно вземане на решения, предвидена в член 251 от Договора за ЕО
(сега наричана „обикновена законодателна процедура“ в член 294 от ДФЕС).
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В бележките под линия към цитата са посочени препратките и датите на
последователните стъпки на процедурата. (Позицията на Европейския
парламент от 15 декември 2005 г. не е публикувана в Официален вестник на
Европейския съюз).
ПРЕАМБЮЛ
НА
СЪОБРАЖЕНИЯ
§3

ДИРЕКТИВАТА

ОТНОСНО

МАШИНИТЕ

—

Съображения

Със съображенията се въвеждат основните разпоредби на Директивата и се
представят причините за тяхното приемане. В някои от съображенията са
обяснени промените, които са направени в новата директива относно
машините в сравнение с Директива 98/37/ЕО.
Съображенията като такива нямат правна сила и обикновено не фигурират в
националното законодателство, с което се прилага директивата. Те обаче
помагат за разбирането на директивата, по-специално като разясняват
смисъла на някои разпоредби. При тълкуването на текста на директивата
съдилищата могат да вземат предвид съображенията, за да се изясни
намерението на законодателите.
В коментарите, които следват, се прави позоваване на членовете от
Директивата и приложения към нея , въведено с всяко от съображенията. За
допълнителни обяснения, моля направете справка в коментарите по
въпросните членове и приложения.
(1) Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
22 юни 1998 г. относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки по отношение на машините(4) кодифицира
Директива 89/392/ЕИО(5). Поради извършването на нови значителни
изменения на Директива 98/37/ЕО, е необходимо за по-голяма яснота
посочената директива да бъде преработена.
(4)

OВ L 207, 23.7.1998 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 98/79/EО (OВ L 331,
7.12.1998 г., стр. 1).

(5)

Директива89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно сближаването на
законодателствата на държавите-членки по отношение на машините (ОВ L 183;
29.6.1989 г. стр. 9)

§4

История на Директивата относно машините

В първото съображение се припомня, че Директива 2006/42/ЕО не е изцяло
нова директива, а се основава на Директива 98/37/ЕО 3 , която кодифицира
Директива 89/392/ЕИО 4 по отношение на машините с нейните изменения.
Кодифициране е събирането в един правен текст на оригиналната директива
и нейните последващи изменения:


Директива 91/368/ЕИО 5 разшири приложното поле на Директивата
относно машините, като включи и сменяеми съоръжения, подвижните

3

ОВ L 207, 23.7.1989 г., стр. 1.

4

ОВ L 183, 27.6.1989 г., стр. 9).

5

ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 16.
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машини и машините за повдигане на товари. Към приложение I бяха
добавени части 3, 4 и 5,


Директива 93/44/ЕИО 6 разшири приложното поле на Директивата
относно машините, като включи защитни елементи и машини за
повдигане и придвижване на хора. Част 6 беше добавена към
приложение I,



Директива 93/68/ЕИО 7
въведе хармонизирани
отношение на маркировката „СЕ “.

разпоредби

по

В Директива 98/37/ЕО беше направено незначително изменение чрез
Директива 98/79/ЕО, свързано с изключването на медицинските изделия.
Директива 98/37/ЕО остава в сила до 29 декември 2009 г.
Директива 2006/42/ЕО е определена като „преработен текст“ на Директивата
относно машините, тъй като измененията са представени под формата на
нова директива.
(2)

Секторът на машините обхваща значителна част от отрасъл
машиностроене и представлява една от промишлените опори на
икономиката на Общността. Социалната цена, която се плаща за
значителния брой злополуки, предизвикани пряко от използването на
машините, може да бъде намалена чрез интегрирането на принципите
на безопасност при самото проектиране и изработване на машините,
както и чрез правилното им монтиране и поддръжка.

§5
Икономическа и социална значимост на Директивата относно
машините
Във второто съображение се подчертава икономическата и социална
значимост на двете цели на Директивата относно машините. Създаването на
хармонизирана регулаторна рамка за проектиране и изработване на машини
е от жизнена икономическа важност за европейското машиностроене.
Същевременно по-безопасните машини имат важен принос за намаляване на
социалната цена, плащана вследствие злополуки и увреждане на здравето
както на работното място, така и в дома.
(3)

§6

Държавите-членки носят отговорност на своята територия за
осигуряване на безопасността и здравето на хората, по-специално на
работниците и потребителите, и ако е необходимо, на домашните
животни и имуществото, по-специално по отношение на рисковете,
произтичащи от използването на машините.
Здраве и безопасност

Защитата на здравето и безопасността е както основно задължение, така и
прерогатив на държавите-членки. Тъй като Директивата относно машините
хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето и за
6

ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 12.

7

ОВ L 220, 31.8.1993 г., стр. 1.
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проектирането и изработването на машини на равнище ЕС, отговорността на
държавите-членки за защита на здравето и безопасността на хората по
отношение на рисковете, свързани с машините, предполага да се гарантира
правилното прилагане на изискванията на Директивата относно машините.
(4)

§7

За да се осигури правната защита на потребителите, е необходимо да
се уточни във възможно най-висока степен приложното поле на
настоящата директива и принципите относно нейното приложение.
Определения

В четвъртото съображение се подчертава фактът, че новата Директива
относно машините представя по-ясно приложното поле и включва
определения на ключовите термини и понятия, използвани в текста.
Определенията на използваните в Директивата термини са посочени в
член 2, а допълнителни определения на понятия, свързани със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, са
посочени в точки 1.1.1, 3.1.1 и 4.1.1 на приложение I.
(5) Разпоредбите със задължителен характер на държавите-членки в
областта на строителните подемници, предназначени за повдигане на
хора или на хора и товари, често пъти се допълват с технически
спецификации, които фактически са задължителни, и/или с
незадължителни стандарти, които не водят непременно до осигуряване
на различни нива на безопасност и опазване на здравето, но които поради
своите различия представляват пречки пред търговията в рамките на
Общността. Освен това националните системи за оценяване на
съответствието и за сертифициране на тези машини се различават
значително. Следователно е желателно от приложното поле на
настоящата директива да не се изключват строителните подемници,
предназначени за повдигане на хора или на хора и стоки. товари,
§8

Включване на строителни подемници

Строителните подемници, които преди това бяха изключени от приложното
поле както на Директива 98/37/ЕО относно машините, така и на
Директива 95/16/ЕО относно асансьорите, представляват устройства за
повдигане, предназначени временно да бъдат инсталирани за
транспортиране на хора или хора и материали до различните нива на
сградата по време на строителство или ремонт. В петото съображение се
обяснява, че тези строителни подемници вече не са изключени от
приложното поле на Директивата относно машините. В приложение I са
добавени някои нови съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето във връзка с машините, обслужващи неподвижни площадки, с
оглед справяне със специфичните рискове, свързани с този вид машини.
Що се отнася до процедурата за оценяване на съответствието, която е
приложима за строителни подемници, трябва да се отбележи също така, че
строителните подемници, които са свързани с риск от падане от височина от
повече от три метра, са включени при съоръженията за повдигане на хора
или хора и товари, изброени в приложение IV, точка 17.
17
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(6) Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да се
изключат оръжията, включително огнестрелните оръжия, влизащи в
обхвата на Директива 91/477/EИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно
контрола по придобиването и притежаването на оръжие(6).
Изключването на огнестрелните оръжия не се прилага към преносимите
взриво-монтажни машини и други машини с ударно действие,
предназначени за промишлени или технически цели. Необходимо е да се
предвидят преходни разпоредби, позволяващи на държавите-членки да
разрешават пускането на пазара и в действие на такива машини,
произведени в съответствие с националните разпоредби, които са в сила
към момента на приемане на настоящата директива, включително
разпоредбите, с които се прилага Конвенцията от 1 юли 1969 г. за
взаимно признаване на контролните щемпели на преносимите
огнестрелни оръжия. Такива преходни разпоредби ще позволят също така
на европейската организация по стандартизация да изготвят
стандарти, с цел да се гарантира ниво на безопасност, което
съответства на равнището на техниката.
(6)

§9

OВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

Включване на преносими взриво-монтажни машини и други
машини с ударно действие

Оръжията, включително огнестрелните оръжия, са изключени от приложното
поле на Директивата относно машините — вж. § 51: коментари по член 1,
параграф 2, буква г). В шестото съображение е обяснено, че това
изключване следва да се разглежда в светлината на приложното поле на
законодателството на ЕС относно контрола върху оръжията, което не се
прилага към съоръжения, които са проектирани единствено за промишлени
или технически цели.
Взриво-монтажни машини и други машини с ударно действие, проектирани за
промишлени или технически цели, които са били изключени от
първоначалната
Директива
относно
машините
чрез
изменящата
Директива 91/368/ЕИО, следователно, се включват повторно в приложното
поле на новата Директива относно машините. Освен това в приложение I са
добавени някои съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето по отношение на някои специфични рискове, свързани с преносими
машиниза закрепване и други машини с ударно действие. Следва да се
отбележи, че тези изисквания се прилагат както за взриво-монтажни машини
и други машини с ударно действие, така и за машини за закрепване и
машини с ударно действие, които използват други източници на енергия —
вж. § 280: коментари по точка 2.2.2 на приложение I. Що се отнася до
оценяване на съответствието на тези машини, следва да се отбележи също
така, че преносимите взриво-монтажни машини и други машини с ударно
действие са изброени в приложение IV, точка 18 — вж. § 388: коментари по
приложение IV, точка 18.
За преходните разпоредби, споменати в последното изречение на шестото
съображение — вж. § 154: коментари по член 27.
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(7) Настоящата директива не се прилага към съоръженията за повдигане на
хора с помощта на машини, които не са проектирани за тази цел.
Въпреки това не се нарушава правото на държавите-членки да
предприемат мерки на национално равнище в съответствие с Договора по
отношение на тези машини с цел прилагане на Директива 89/655/ЕИО на
Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за
безопасността и здравето на работниците при използването на работни
съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла
на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (7).
(7)

§ 10

OВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с
Директива 2001/45/ЕО та Европейския парламент и на Съвета (OВ L 195,
19.7.2001 г., стр. 46).

Съоръжения, предназначени за повдигане на хора с помощта на
машини, които са проектирани за повдигане на товари

Използването по изключение на машини, проектирани за повдигане на стоки
товари, за целите на повдигане на хора може да бъде предмет на
национални разпоредби в рамките на разпоредбите за прилагане на
Директива 2009/104/ЕО — вж. § 140: коментари по член 15. Съображение 7
предполага, че пуснатото на пазара съоръжение за такава употреба по
изключение с машини, проектирани за повдигане на стоки, не е включено в
приложното поле на Директивата относно машините. Следователно
пускането на пазара на такова съоръжение може да е предмет на
национални разпоредби.
Съоръжението за такава употреба по изключение следва да бъде
разграничено от сменяемото съоръжение, което е предвидено да бъде
монтирано на подемни машини за осигуряване на нова функция за повдигане
на хора. Това сменяемо съоръжение е предмет на Директивата относно
машините 8 — вж. § 388: коментари по приложение IV, точка 17.
(8) Що се отнася до земеделските и горските трактори, разпоредбите на
настоящата директива, прилагани по отношение на рисковете, които
понастоящем не са покрити от Директива 2003/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно одобряването на типа
на земеделски или горски трактори, на техните ремаркета и сменяема
прикачна техника заедно с техните системи, компоненти и отделни
технически възли (8) не би трябвало да продължават да се прилагат, ако
тези рискове са покрити от Директива 2003/37/ЕО.
(8)

OВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена
Директива 2005/67/EО на Комисията (OВ L 273, 19.10.2005 г., стр. 17).

с

8

Вж. насоките „Сменяемо съоръжение за повдигане на хора и оборудване, използвано в
машини, предназначени за повдигане на товари, за целите на повдигане на лица“:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_liftin
g_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf

19

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

§ 11

ро

издание - юни 2010 г.

Земеделски и горски трактори

Осмото съображение се отнася до изключването на земеделските и горските
трактори от приложното поле на Директивата относно машините, що се
отнася до рисковете, обхванати от Директива 2003/37/ЕО — вж. § 53:
коментари по член 1, параграф 2, буква д), първо тире.
(9) Надзорът на пазара е основно средство, доколкото осигурява правилно и
еднакво прилагане на директивите. Следователно е необходимо да се
създаде законова рамка, в която този надзор ще може да бъде провеждан
ефективно.
(10) Държавите-членки носят отговорност настоящата директива да бъде
прилагана по ефективен начин на тяхна територия и безопасността на
съответните машини да бъде подобрявана постоянно в съответствие с
приеманите от тях разпоредби. Те трябва да осигуряват упражняването
на ефективен надзор на пазара, като се вземат предвид определяните от
Комисията насоки, така че да се гарантира правилното и еднаквото
прилагане на настоящата директива.
§ 12

Надзор на пазара

Терминът „надзор на пазара“ обозначава дейността на органите на
държавите-членки по проверка на съответствието на продуктите, които са
предмет на Директивата, след като са пуснати на пазара или пуснати в
действие и предприемането на необходимите действия за справяне с
несъответстващи продукти. С девето и десето съображение се въвеждат
няколко разпоредби в новата Директива относно машините, които създават
по-солидно законово основание за надзор на пазара и действия по контрол
по прилагане на законодателството и осигуряват също така необходимото
сътрудничество между държавите-членки и Комисията в тази област — вж.
§ 93 до § 102: коментари по член 4, § 118: коментари по член 9, § 122 до
§ 126: коментари по член 11 и § 144: коментари по член 19.
(11) В рамките на надзора над пазара трябва да се прави ясно разграничение
между оспорването на хармонизиран стандарт, съгласно който се
признава предполагаемо наличие на съответствие на определена машина
и предпазната клауза относно тази машина.
§ 13

Официално възражение срещу стандарти и предпазната клауза

В единадесетото съображение е отбелязано, че процедурата на оспорване
на хармонизиран стандарт (известна като официално възражение) и
предпазната процедура за действия спрямо несъответстващи и опасни
продукти са различни процедури, които са посочени в различни членове от
Директивата — вж. § 119 до § 121: коментари по член 10 и § 122 до § 126:
коментари по член 11.
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(12) Пускането в действие на машина по смисъла на настоящата директива
може да се отнася единствено до използването на самата машина за
целите на нейната нормална или разумно предвидима експлоатация. Това
не предопределя установяването на условия за ползване, които са извън
обхвата на машината, при положение че тя не се изменя по начин, който
не е предвиден от настоящата директива.
§ 14

Разпоредби относно използването на машини

В дванадесетото съображение се изяснява понятието „пускане в “ действие
на машини, регламентирано от Директивата относно машините — вж. § 86:
коментари по член 2, буква к). Пускането в действие следва да се
разграничава от използването на машината, което може да се регламентира
от държавите-членки, по-специално, в рамките на законодателството на ЕС
относно използването на работно оборудване— вж. § 139 и § 140: коментари
по член 15.
(13) Също така е необходимо да се предвиди съответен механизъм за
приемането на специални мерки на общностно равнище, с които да се
изисква от държавите-членки да забраняват или ограничават пускането
на пазара на някои типове машини, които представляват еднакъв риск за
здравето и безопасността на хората поради пропуски в съответните
хармонизирани
стандарти,
или
поради
техните
технически
характеристики, или да изискват от тези машини да спазват специални
условия. За да се осигури извършването на подходяща оценка на
необходимостта от такива мерки, те трябва да бъдат вземани от
Комисията, подпомагана от комитет, като се вземат предвид
провежданите консултации с държавите-членки и с други
заинтересовани страни. Тъй като тези мерки не са пряко приложими по
отношение на стопанските субекти, държавите-членки би трябвало да
вземат всички необходими мерки за тяхното прилагане.
§ 15

Мерки, свързани с групи опасни машини, които представляват
еднакъв риск

Предпазната процедура, посочена в член 11, изисква държавите-членки да
предприемат необходимите мерки за справяне с определени модели
машини, които не съответстват на изискванията на Директивата и заплашват
здравето и безопасността на хората. Тринадесетото съображение въвежда
разпоредба, която дава възможност за предприемане на мерки на равнище
ЕС, ако стане ясно, че цяла група от сходни модели машини пораждат
еднакъв риск — вж. §118: коментари по член 9.
Въпросните мерки следва да бъдат представени на Комитета по машините в
съответствие с процедурата по регулиране с контрол — вж. § 147: коментари
по член 22.
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(14) Трябва да бъдат спазвани съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето, за да може да се гарантира, че машините са
безопасни. Тези изисквания би трябвало да бъдат прилагани в зависимост
от конкретния случай, като се взема предвид равнището на техниката по
време на създаването на машините, както и изискванията от технически
и икономически характер.
§ 16

Равнище на техниката

Със съображение 14 се въвежда понятието „равнище на техниката“, което
следва да се взема предвид при прилагането на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение I — вж. § 161 и
§ 162: коментари по Общ принцип 3, приложение I.
(15) Когато машината може да бъде използвана от един потребител, тоест
от непрофесионален оператор, производителят би трябвало да взема
това предвид по време на нейното проектиране и изработване. Същото
се отнася, когато машината нормално се използва за предоставяне на
услуга на един потребител.
§ 17

Потребителски машини

Директивата относно машините се прилага както за машини за използване от
работници по време на работа, така и за потребителски машини или за
предоставяне на услуга на потребители. По принцип при проектирането и
изработването на машините следва да се има предвид нормалната
експлоатация. В съображение 15 се подчертава, че производителят на
машината следва да взема предвид дали машината е предназначена за
експлоатация от професионален или от непрофесионален оператор или е
предназначена да предоставя услуга на потребители. Директивата включва
специфично изискване, свързано със съставянето на инструкциите за
машини, предназначени за експлоатация от оператори, които не са
професионалисти — вж. § 259: коментари по точка 1.7.4.1, буква г) на
приложение I.
(16) Въпреки че съвкупността от изисквания на настоящата директива не се
прилага към частично комплектувани машини, е необходимо тяхното
свободно движение да бъде осигурено чрез специална процедура.
§ 18

Частично комлектувани машини

Със съображение 16 се въвежда понятието за частично комплектувана
машина — вж. § 46: коментари по член 1, параграф 1, буква ж) и член 2,
буква ж). Пускането на пазара на частично комплектувани машини подлежи
на специална процедура — вж. § 131: коментари по член 13. Частично
комплектуваните машини не могат изцяло да съответстват на съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение I,
тъй като определени рискове могат да произтекат от факта, че машините не
са комплектувани или от свързването между частично комплектуваната
машина и останалата част на машината или съвкупността от машини, в която
ще се вгражда. Въпреки това производителят на частично комплектувани
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машини трябва да декларира в декларация за вграждане кои от
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето е изпълнил
— вж. § 385: коментари по приложение II, част 1, раздел Б и § 394: коментари
по приложение VII, част Б.
(17) При организиране на панаири, изложения и подобни прояви би трябвало да
е възможно излагането на машини, които не отговарят на изискванията
на настоящата директива. Въпреки това заинтересованите лица би
трябвало да бъдат информирани по адекватен начин за това
несъответствие и за невъзможността гореспоменатите машини да
бъдат придобити в състоянието, в което са.
§ 19

Панаири и изложения

Със съображение 17 се представя разпоредба, която дава възможност на
производителите да излагат нови модели машини на панаири и изложения,
преди да е оценено съответствието на тези продукти с Директивата относно
машините, или да излагат машини, на които определени елементи, като
например защитни прегради, са свалени за демонстрационни цели. В такъв
случай изложителят трябва да постави подходяща табела и да предприеме
съответните мерки за безопасност, за да защити лицата от рисковете,
свързани с изложените машини — вж. § 108: коментари по член 6,
параграф 3.
(18) Настоящата директива определя единствено съществените изисквания
от общ характер за безопасност и опазване на здравето, допълнени от
серия по-специфични изисквания за някои категории машини. За да бъдат
улеснени производителите при доказването на съответствието спрямо
тези съществени изисквания и за да позволи извършването на контрол на
това съответствие, е необходимо да се разполага с хармонизирани
стандарти на общностно равнище относно предотвратяването на
рисковете, които произтичат от проектирането и изработването на
машините. Тези стандарти се изготвят от частноправни организации и
трябва да запазят своя незадължителен статут.
§ 20

Новият подход

В съображение 18 се припомня, че Директивата относно машините се базира
на регулаторния метод, известен като „Нов подход в техническото
хармонизиране и стандарти“. В самото законодателство са определени
задължителните съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които продуктите, пускани на пазара на ЕС, трябва да изпълнят, и
процедурите за оценяване на тяхното съответствие — вж. § 103: коментари
по член 5, параграф 1, буква а) и § 163: коментари по Общ принцип 4 от
приложение I.
Подробни технически решения за изпълнение на тези съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето са дадени в европейските
хармонизирани стандарти. Прилагането на хармонизирани стандарти остава
доброволно, но осигурява презумпция за съответствие със съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, които те обхващат — вж.
§ 87: коментари по член 2, буква л) и § 110: коментари по член 7, параграф 2.
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(19) Предвид естеството на рисковете, свързани с използването на
машините, които влизат в обхвата на настоящата директива, е
необходимо да се установи процедура за оценяване на съответствието
със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Тези процедури би трябвало да се изготвят, като се взема предвид
степента на опасност, която е вътрешно присъща за тези машини.
Следователно за всяка категория машини би трябвало да има адекватна
процедура, която да съответства на Решение 93/465/ЕИО на Съвета от
22 юли 1993 г. относно модулите, за различните фази на процедурите за
оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на
маркировката за съответствие „СЕ“, които са предназначени за
използване в директивите за техническо хармонизиране (9), и която взема
предвид вида на проверката, изисквана за тези машини.
(9)

§ 21

OВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

Оценяване на съответствието

Съображение 19 се отнася до процедурите за оценяване на съответствието
на машините със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето — вж. § 127 до § 130: коментари по член 12 — и правилата за
маркировка „CE“ — вж. § 141: коментари по член 16.
(20) Необходимо е да се остави на производителите пълната отговорност за
удостоверяване на съответствието на техните машини с разпоредбите
на настоящата директива. Въпреки това за някои типове машини,
притежаващи по-високо ниво на потенциални рискове, е желателно
въвеждането на по-строга процедура по сертифициране.
§ 22

Машини, включени в приложение IV

Процедурата за оценяване на съответствието, която е приложима за даден
продукт, зависи от това дали той принадлежи или не към една от
категориите, изброени в приложение IV, за които се счита, че имат високо
ниво на риск или които са с важна защитна функция. Различните процедури
за оценяване на съответствието са посочени в приложения VIII, IX и X, а
правилата за техния подбор са дадени в член 12.
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(21) Маркировката „СЕ“ би трябвало да бъде напълно призната като
единствената маркировка, гарантираща съответствието на дадена
машина с изискванията на настоящата директива. Всякакви други
маркировки, които има вероятност да въведат в заблуждение трети
лица относно значението или графичната форма на маркировката „СЕ“
или относно и двете едновременно, би трябвало да бъдат забранени.
(22) За да се осигури едно и също качество на маркировката „СЕ“ и на
маркировката на производителя, е необходимо те да бъдат поставяни по
една и съща технология. За да се избегне всяко объркване между
маркировките „СЕ“, които биха могли да бъдат поставени на някои от
компонентите, и маркировката „СЕ“ на машината, е необходимо
последната да бъде поставена до името на лицето, което е поело
отговорността за нея, а по-специално от производителя или от неговия
упълномощен представител.
§ 23

Маркировка „СЕ“

Съображения 21 и 22 въвеждат разпоредбите, свързани с маркировката „СЕ“
— вж. § 141: коментари по член 16, § 250: коментари по точка 1.7.3 на
приложение I и § 387: коментари по приложение III.
(23) Производителят или неговият упълномощен представител би трябвало
също така да следят да бъде извършена оценка на рисковете относно
машината, която той възнамерява да пусне на пазара. За тази цел той
трябва да определи кои са съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето, които се прилагат към машината и по отношение
на които той трябва да вземе мерки.
§ 24

Оценка на риска

Съображение 23 се отнася до изискването в приложение I по отношение на
оценката на риска за машини, които определят прилагането на съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето — вж. § 158 и § 159:
коментари по Общ принцип 1 от приложение I.
(24) От съществено значение е производителят или неговият упълномощен
представител, установен в Общността, преди да изготви „ЕО“
декларацията за съответствие, да състави техническа конструктивна
документация. Въпреки това не е необходимо цялата документация да
бъде постоянно в материална наличност, но тя трябва да може да бъде
предоставена на разположение при поискване. Документацията не
трябва да включва подробни планове на използваните при производството
на машините съставни модули, освен ако информацията за тях е
необходима за проверка на съответствието със съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето.
§ 25

Техническа и конструктивна документация

Техническата и конструктивната документация на производителя, посочена в
съображение 24, е както средство, което да позволи на органите за надзор
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на пазара да проверяват съответствието на машините след пускането им на
пазара, така и средство, чрез което производителят може да доказва
съответствието на своя продукт — вж. § 103: коментари по член 5,
параграф 1, буква б), § 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А,
точка 2 и § 391 до § 393: коментари по приложение VII, част А.
(25) Адресатите на всяко решение, взето в рамките на настоящата
директива, трябва да бъдат иформирани за мотивите за това решение и
начините за обжалване, които им се предоставят.
§ 26

Начини за обжалване

Със съображение 25 се представят разпоредбите, свързани с правата на
производителите или други заинтересовани лица, предмет на решения,
които са взети съгласно Директивата относно машините — вж. § 135:
коментари по член 14, параграф 6 и § 145: коментари по член 20.
(26) Необходимо е държавите-членки да предвидят санкции, прилагани към
нарушенията на разпоредбите на настоящата директива. Тези санкции
трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи на извършеното
нарушение.
§ 27

Контрол по прилагане на законодателството

Съображение 26 представлява напомняне, че националните органи,
отговарящи за контрола по прилагането на разпоредбите на Директивата
относно машините (органите за надзор на пазара), трябва да бъдат в
състояние да налагат подходящи санкции, ако тези разпоредби не се
прилагат правилно. Санкциите трябва да са предвидени в националните
закони и разпоредби за транспониране на разпоредбите на Директивата в
националното право — вж. § 153: коментари по член 26.
(27) Прилагането на настоящата директива към известен брой машини,
предназначени за повдигане на хора, налага по-добро разграничаване на
продуктите, влизащи в обхвата на настоящата директива от
продуктите, влизащи в обхвата на Директива 95/16/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки относно асансьорите (10).
Следователно е необходимо да се направи ново определяне на приложното
поле на посочената по-горе директива и тя да бъде съответно изменена.
(10)

OВ L 213, 7.9.1995 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент № (EО) 1882/2003 (OВ
L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

§ 28

Изменение на Директивата относно асансьорите

В съображение 27 е обяснено, че новата Директива 2006/42/ЕО относно
машините съдържа изменение на Директива 95/16/ЕО относно асансьорите,
с оглед изясняване границата между приложните полета на двете директиви
— вж. § 151: коментари по член 24.
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(28) Като се има предвид, че целта на настоящата директива, а именно
определянето на съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, свързани с проектирането и изработването, така че да се
подобри безопасността на пусканите на пазара машини, не може да се
осъществи по задоволителен начин от държавите-членки, но може да
бъде по-добре осъществена на общностно равнище, Общността може да
вземе съответните мерки съгласно принципа на субсидиарност, изложен
в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност,
така както е дефиниран в посочения член, действието на настоящата
директива се ограничава само с необходимото за постигането на тази
цел.
§ 29

Субсидиарност и пропорционалност

Съображение 28 представлява обосновка на Директивата относно машините
по отношение на принципите на субсидиарност и пропорционалност,
посочени в член 5 от Договора за ЕО (сега член 5 от Договора за
Европейския съюз — ДЕС). В съответствие с тези принципи ЕС следва да
предприема действия единствено ако същите цели не могат да бъдат
постигнати по-добре чрез действия на държавите-членки. Ясно е, че без
Директивата относно машините производителите на машини биха прилагали
различни правила и процедури във връзка с безопасността на машините във
всяка държава-членка, което би представлявало сериозна пречка пред
вътрешния пазар и също така по-неефективно средство за подобряване на
безопасността на машините.
(29) В съответствие с точка 34 от междуинституционалното споразумение
„За по-добра законодателна дейност“ (11) държавите-членки се
насърчават да изготвят за своя употреба и в интерес на Общността
свои собствени таблици, които в рамките на възможното илюстрират
съответствието между настоящата директива и мерките по
транспониране, и да ги правят публично достъпни.
(11)

§ 30

OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

Национални таблици за съответствие

Съображение 29 се отнася до споразумението между Европейския
парламент, Съвета и Комисията за подобряване на качеството и
прозрачността на законотворчеството на ЕС. В раздела за по-добро
транспониране и прилагане държавите-членки се насърчават да публикуват
таблици на съответствието, показващи връзката между разпоредбите на
Директивата и мерките за тяхното транспониране в националното
законодателство. Това е важно, тъй като, докато националните мерки за
транспониране имат силата на закон, в диалога между икономическите
оператори текстът на самата Директива относно машините осигурява по
естествен начин общата база за позоваване. Таблицата на съответствие
също трябва да бъде съобщена от държавите-членки на Комисията заедно с
текста на мерките за транспониране на Директивата в националното
законодателство — вж. § 153: коментари по член 26.
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(30) Необходимо е да се приемат съответните мерки, необходими за
прилагане на настоящата директива в съответствие с решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., за установяване на условията и
реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на
Комисията, (3)
(3)

§ 31

OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Комитетът по машините

Съображение 30 се отнася до определени мерки, които могат да бъдат
предприети от Комисията след консултиране с Комитета по машините — вж.
§ 116: коментари по член 8 и § 147: коментари по член 22.
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАШИНИТЕ
Член 1
1.

Приложно поле

Настояща директива се прилага по отношение на следните продукти:

а) машини;
б) сменяеми съоръжения;
в)

защитни елементи;

г)

товарозахващащи приспособления;

д) вериги, въжета и ремъци;
е)

демонтируеми съоръжения за механично предаване на въртящ момент;

ж) частично компектувани машини.
2. От приложното поле на настоящата директива се изключват:
а)

защитните елементи, предназначени да бъдат използвани като резервни
части за замяна на идентични компоненти и предоставяни от
производителя на оригиналната машина;

б) специални съоръжения за ползване на панаири и/или увеселителни паркове;
в)

машините, които специално са проектирани или пуснати в действие за
ядрени цели, чийто отказ може да доведе до изхвърляне на радиоактивни
вещества в околната среда;

г)

оръжията, включително огнестрелните оръжия;

д) следните средства за транспорт:
— земеделски или горските трактори за рисковете, посочени в
Директива 2003/37/ЕО, с изключение на машините, монтирани на
тези превозни средства,
— моторните превозни средства и техните ремаркета, обхванати от
Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно
сближаването на законодателствата на държавите-членки по
отношение на одобряването на типа на моторните превозни
средства и техните ремаркета (13), с изключение на машините,
монтирани на тези превозни средства,
— превозните средства, обхванати от Директива 2002/24/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно
одобряване на типа на двуколесни и триколесни моторни превозни
средства (14), с изключение на машините, монтирани на тези превозни
средства,
— моторните превозни средства, предназначени изключително за
състезателни цели, и
— средствата за транспорт по въздух, вода и по железопътни мрежи, с
изключение на машините, монтирани на тези превозни средства,
е)

морските плавателни съдове и подвижните плаващи съоръжения, както и
машините, монтирани на тях;
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ж) машините, специално проектирани и конструирани за военни или
полицейски цели;
з)

машините, специално проектирани и конструирани
използване при научни изследвания в лаборатории;

и)

минни подемници;

за

временно

й) машините, предназначени за преместване на актьори по време на
художествени представления;
(к) изброените по-долу електрически и електронни продукти, доколкото те
са обхванати от Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г.
за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се
до електрически съоръжения, предназначени за използване при в
определени граници на напрежението (3):
—

битови електрически уреди за домакинска употреба,

—

аудио- и видеосъоръжения,

—

информационно-технологични съоръжения,

—

обикновени канцеларски машини,

—
комутационни апарати за управление и за разпределение на ниско
напрежение,
—

електродвигатели;

(л) следните електрически съоръжения за високо напрежение:
—

комутационни апарати за управление и за разпределение,

—

трансформатори.

(1)

OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1; Директива, последно изменена с Директива 2006/28/EО на
Комисията (OВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 27).

(2)

OВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/30/EО на
Комисията (OВ L 106, 27.4.2005 г., стр. 17).
(3)

.ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29, Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО(ОВ L
220, 30.8.1993 г.,стр. 1).

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива "машина" означава продуктите,
изброени в член 1, параграф 1, букви а) — е).
Прилагат се следните определения:
а)

„машина“ означава:
 съвкупност от свързани помежду си части или възли, от които поне
една се движи, които са свързани за осигуряване на определено
приложение, снабдена със или предназначена да бъде снабдена със
задвижваща система, различна от пряко приложената човешка или
животинска сила,
 съвкупността, предвидена в първо тире, на която липсват единствено
истемите за свързването им към мястото за ползване или към
източниците на енергия и задвижване,
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 съвкупността, предвидена в първо или второ тире, готова да бъде
монтирана и която може да функционира в това състояние
единствено след монтиране на средство за транспорт или
инсталиране в сграда или конструкция,
 съвкупността от машини, предвидена в първо, второ и в трето тире,
или частично комлектувани машини, предвидени в буква ж), които с
цел постигане на същия резултат, са разположени и управлявани така,
че да работят като едно цяло,
 съвкупност от свързани помежду си части или възли, от които поне
една се движи, които са свързани за повдигане на товари и за която
единствената задвижваща сила е пряко прилагана човешка сила;
б) „сменяемо съоръжение“ е устройство, което след пускането в действие
на машина или трактор, е монтирано към тази машина или този трактор
от самия оператор с цел промяна на функцията му или с цел придобиване
на нова функция, доколкото това съоръжение не е инструмент;
в)

„защитен елемент“ е елемент:
 който служи за осигуряване на функция, свързана с безопасността,
 който е пуснат самостоятелно на пазара,
 чийто отказ и/или неизпълнение
безопасността на хората, и

на

функция

застрашава

 който не е необходим за функционирането на машината или който
може да бъде заменен с други елементи, позволяващи на машината да
функционира.
В приложение V се съдържа индикативен списък на защитните елементи,
който може да бъде актуализиран в съответствие с член 8, параграф 1,
буква а);
г)

„товарозахващащо приспособление“ е елемент или съоръжение, което не
е свързано към подемната машина, позволяващо захващането на товара,
като се поставя или между машината и товара, или върху самия товар,
или е предназначено да бъде съставна част от товара и се пуска
самостоятелно на пазара; като товарозахващащи приспособления се
считат също така въжетата за повдигане на товари (сапани) и техните
елементи;

д) „вериги, въжета и ремъци“ означава вериги, въжета и ремъци, които са
проектирани и произведени за повдигане на товари и са част от подемни
машини или от товарозахващащи приспособления;
е)

„демонтируемо съоръжение за механично предаване на въртящ момент“
е демонтируемо съоръжение, предназначено за предаване на въртящ
момент между задвижваща машина или трактор и първия неподвижен
лагер на задвижваната машина.. Когато това съоръжение се пуска на
пазара със защитен кожух, се приема за един продукт;

ж) „частично компектувана машина“ е съвкупност, която представлява
почти цяла машина, но не може да се използва самостоятелно за
определено приложение. Една задвижваща система представлява
частично комплектувана машина. Частично комплектуваната машина е
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предназначена единствено за вграждане или свързване с други машини или
с други частично комплектувани машини или съоръжение с цел
съставянето на машина, по отношение на която се прилага настоящата
директива;
...
§ 32

Продукти, обхванати от Директивата относно машините

В член 1, параграф 1 е посочено приложното поле на Директивата, т.е.
продуктите, за които се прилагат разпоредбите на Директивата. За всяка от
седемте категории, изброени в член 1, параграф 1, букви а)—ж) е дадено
определение в член 2, букви а)—ж). Следователно член 1 трябва да се чете
заедно с член 2. В следващите коментари една след друга са разгледани
всички седем категории продукти, които са предмет на Директивата относно
машините, заедно със съответното им определение.
Член 2

Определения

За целите на настоящата директива „машина“ означава продуктите,
изброени в член 1, параграф 1, букви а)—е).
...
§ 33

Използване на термина „машина“ в широк смисъл

Първата категория продукти, посочена в член 1, параграф 1, буква а) и
определена в член 2, буква а), са машините. В член 1, параграф 1,буква а) и
член 2, буква а) терминът „машина“ се използва в тесен смисъл.
Определенията обаче на продуктовите категории, посочени в член 2, се
предшестват от изречение, в което се обяснява, че терминът „машина“
следва да се разглежда така също в широк смисъл по отношение на шестте
продуктови категории, посочени в член 1, параграф 1, букви а)—е).
Следователно задълженията, посочени в членовете на Директивата, които
се прилагат към машините, следва да се разбират като прилагани както към
машините в тесния смисъл, посочен в член 1, параграф 1, буква а), така
също и към продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква б)—е):
сменяемо
съоръжение,
защитни
елементи,
товарозахващащи
приспособления, вериги, въжета и ремъци и демонтируеми съоръжения за
механично предаване на въртящ момент.
Такъв е случаят например при задълженията, посочени в член 4, параграф 1
относно надзора на пазара, член 5, параграф 1 във връзка с пускането на
пазара и пускането в действие, член 6, параграф 1 за свободата на
движение, член 7, параграфи 1 и 2 за презумпцията за съответствие и
хармонизираните стандарти, член 9 за специалните мерки, свързани с
потенциално опасните машини, член 11 за предпазната клауза, член 12 за
процедурите по оценяване на съответствието на машините, член 15 за
инсталиране и използване на машините, член 16 за маркировката „СЕ“,
член 17 за несъответстващата маркировка и член 20 за начините за
обжалване. Задълженията, определени с тези членове, не се прилагат към
частично комплектувани машини, посочени в член 1, параграф 1, буква ж).
Когато задълженията важат за частично комплектувани машини, това е
изрично посочено като например в член 4, параграф 2 за надзора на пазара,
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член 5, параграф 2 във връзка с пускането на пазара, член 6, параграф 2 за
свободата на движение и член 13 за процедурата относно частично
комплектуваните машини.
Когато задълженията важат както за машини в широкия смисъл, така също и
за частично комплектувани машини, това също изрично е посочено,
например в член 4, параграф 3 за надзора на пазара и член 6, параграф 3 за
свободата на движение.
В съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето,
посочени в приложение I към Директивата относно машините, терминът
„машина“ обикновено се разбира в широк смисъл като обозначаване на
всички продуктови категории, посочени в член 1, параграф 1, букви а)—е).
Когато някои съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
са приложими само към една или повече от тези категории, това изрично е
посочено или може да бъде заключено от контекста. Например в част 4 на
приложение I определени изисквания изрично се прилагат само за
товарозахващащи приспособления.
§ 34

Машина в тесен смисъл

Категорията продукти, посочена в член 1, параграф 1, буква а), т.е. машина в
тесен смисъл, е определена в член 2, буква а). Определението включва пет
тирета. В следващите коментари един след друг са разгледани различните
елементи от всяко тире на определението.
Член 2, буква а), първо тире
„машина“ означава:
 съвкупност от свързани помежду си части или възли, от които поне една
се движи, които са свързани за осигуряване на определено приложение,
снабдена със или предназначена да бъде снабдена със задвижваща
система, различна от пряко приложената човешка или животинска сила,
 ,
...
§ 35

Основно определение

Първото тире от определението на „машина“ включва следните елементи:
. . . съвкупност от свързани помежду си части или възли . . .
Продуктите с части или възли, които не са свързани помежду си в
съвкупност, не се считат за машина.
Това не изключва доставянето на машини, на които някои части са
разглобени за целите на съхранението или транспортирането. В такива
случаи машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се
предотвратят грешки при монтажа, когато отделните части се сглобяват.
Това е особено важно, ако машината е предназначена за необучени,
оператори, които не са професионалисти. Производителят трябва да
предостави също така подходящи инструкции за монтажа, като има предвид,
където е целесъобразно, равнището на общото образование и
съобразителността, която може да се очаква в разумни граници, от
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оператори, които не са професионалисти — вж. § 225: коментари по точка
1.5.4, § 259: коментари по точка 1.7.4.1, буква г) и § 264: коментари по точка
1.7.4.2, буква и) на приложение I.
. . . от които поне една се движи . . .
Продукти без движещи се части не се считат за машини.
. . . е снабдена със или е предназначена да бъде снабдена със задвижваща
система . . .
Движещите се части на машината се задвижват от задвижваща система,
която използва един или повече източници на енергия, като топлинна,
електрическа, пневматична, хидравлична или механична енергия. Машината
може да има двигател, който използва свой собствен източник на енергия
като топлинна енергия или енергия, осигурена от акумулатор. Тя може да е
свързана с един или повече външни източници на енергия като подаване на
електричество или сгъстен въздух. Машината може да използва механична
енергия, осигурена от друго оборудване като например при теглените
селскостопански машини, задвижвани от вал за отвеждане на мощност на
трактор, или изпитвателните стендове за моторни превозни средства, които
се задвижват от изпитваните превозни средства; машината може да се
задвижва също така от естествени източници на енергия като вятърна и
водна енергия.
Обикновено производителят на комплектувани машини доставя машините,
оборудвани със задвижваща система. Въпреки това машините, които са
предназначени да бъдат оборудвани със задвижваща система, но се
доставят без нея, също могат да се считат за машини. Тази разпоредба
отчита например факта, че някои потребители на машини предпочитат да
имат еднакви двигатели за своите машини с оглед улесняване на
поддръжката.
За машини, които се доставят без задвижваща система:


оценката на риска на производителите трябва да отчита всички
рискове, свързани с машината, в това число свързаните със
задвижващата система, с която ще бъде оборудвана машината — вж.
§ 158: коментари по общ принцип 1 от приложение I,



производителят на машината трябва да посочи в своите инструкции
всички необходими технически изисквания за задвижващата система,
която ще бъде монтирана, като вид, мощност и средства за свързване,
и да предостави точни инструкции за монтаж на задвижващата
система — вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2, буква и) на
приложение I,



оценяването за съответствието на машината трябва да обхваща
техническите изисквания на задвижващата система, която ще бъде
монтирана, и инструкциите за монтаж,



маркировката „СЕ“ на машината и ЕО декларацията за съответствие,
която придружава машината, трябва да обхваща техническите
изисквания и инструкциите, свързани със задвижващата система,
която ще бъде монтирана.
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Ако горните условия не са изпълнени, машината без напълно определена
задвижваща система трябва да се счита за частично комплектувана машина
— вж. § 46: коментари по член 2, буква ж). В такъв случай комбинацията от
такава частично комплектувана машина и задвижваща система трябва да се
счита за завършена машина и трябва да бъде предмет на специално
оценяване на съответствието — вж. § 38: коментари по член 2, буква а),
четвърто тире.
. . . различна от пряко приложената човешка или животинска сила. . .
Движещите се части на машини, които са предмет на Директивата относно
машините, трябва да се задвижват от източник на енергия, различен от пряко
приложена човешка или животинска сила. Машините, задвижвани от пряко
приложена човешка или животинска сила, като например ръчно задвижвани
косачки, ръчни бормашини или ръчни колички, чието действие се
преустановява веднага след като човешката сила вече не се прилага, не са
предмет на Директивата относно машините. Подемните машини са
единственото изключение на това общо правило — вж. § 40: коментари по
член 2, буква а), пето тире.
Директивата относно машините, от друга страна, се прилага за машини,
задвижвани от човешка сила, която не се прилага пряко, а е съхранена
например в пружини или в хидравлични или пневматични акумулатори, така
че машината да може да функционира след преустановяване на прилагането
на сила от човека.
. . . които са свързани за осигуряване на определено приложение. . .
Машината трябва да бъде използваема за определено приложение.
Обичайните приложения на машините включват например преработка,
обработка или опаковане на материали или придвижване на материали,
предмети или хора.
Директивата относно машините не се прилага като такава към отделни
машинни части като например уплътнения, сачмени лагери, ролки, еластични
съединители, електромагнитни клапани, хидравлични цилиндри, скоростни
кутии с фланцово присъединяване и други подобни, които нямат определено
приложение, а са предназначени за вграждане в машини. Комплектуваната
машина, в която са вградени такива елементи, трябва да съответства на
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Следователно производителят на машината трябва да избира елементи с
подходящи технически изисквания и характеристики.
Член 2, буква а), второ тире
...
„машина“ означава:
...
 съвкупността, предвидена в първо тире, на която липсват единствено
системите за свързването им към мястото за ползване или към
източниците на енергия и задвижване,
...
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Машина, доставена без системи за свързване

Във второто тире на определението за машина се отчита, че
характеристиките на системите, които са необходими за свързване на
машината на място към източниците на енергия и задвижване, може да
зависят от мястото, където машината ще бъде използвана или инсталирана.
Следователно машините могат да се доставят без тези устройства. В такъв
случай производителят на машините трябва да определи в своите
инструкции всички необходими технически изисквания за безопасните
средства за свързване — вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2, буква и) на
приложение I.
Член 2, буква а), трето тире
...
„машина“ означава:
...
— съвкупността, предвидена в първо или второ тире, готова да бъде
монтирана и която може да функционира в това състояние единствено
след монтиране на средство за транспорт или инсталиране в сграда или
конструкция,
...
§ 37

Машина, предвидена за инсталиране върху определена опора

Третото тире от определението за машина се отнася до машини, които са
предвидени за монтиране върху транспортни средства, в сграда или в
конструкция.
Транспортните средства като цяло са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините, но машините, които са монтирани към
транспортни средства, са предмет на Директивата относно машините — вж.
§ 54: коментари по член 1, параграф 2, буква д). Примерите за машини,
монтирани върху транспортни средства, включват например товароподемни
кранове, задни товароподемни бордове, подвижни кошове, компресори,
монтирани на превозно средство или ремарке, системи за уплътняване,
монтирани на превозно средство, бетонобъркачки, монтирани на превозно
средство, товарни автомобили с устройство за товарене на контейнери,
механично задвижвани лебедки, самосвали и монтирани към превозно
средство подвижни подемни работни платформи.
Ако такива машини са монтирани към пътни превозни средства или
ремаркета, които са изключени от приложното поле на Директивата относно
машините, изискванията на Директивата относно машините не се прилагат
към самото превозно средство или ремаркето, но изискванията на
Директивата относно машините се прилагат както към монтираните машини,
така и към всички аспекти на свързването между машината и шасито, към
което е монтирана тя, които могат да окажат влияние върху безопасното
придвижване и функциониране на машината. Следователно машините,
монтирани върху транспортни средства, се разграничават от самоходните
подвижни машини като например самоходни строителни машини или
самоходни селскостопански машини, които са предмет на Директивата
относно машините в нейната цялост.
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В третото тире на определението на машина се предполага, че
производителят на машини, предназначени за монтиране към транспортно
средство или
монтиране в сграда или конструкция, отговаря за
съответствието на машината със съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето. Той трябва да постави маркировка „СЕ“
на машините и да изготви и подпише ЕО декларацията за съответствие.
Производителят на такива машини трябва да отчете в своята оценка на
риска всички рискове, свързани с машината, в това число рисковете,
свързани с монтирането на машината върху шасито на превозното средство
или ремаркето или на носеща конструкция — вж. § 158: коментари по Общ
принцип 1 от приложение I. Производителят на машините следва да
определи в своите инструкции необходимите спецификации за носещата
конструкция и да предостави точни инструкции за монтаж — вж. § 264:
коментари по точка 1.7.4.2, буква и) на приложение I.
Следователно производителите на машини, предназначени да бъдат
инсталирани върху транспортни средства, трябва да определят превозните
средства или ремаркета, върху които машините могат да бъдат инсталирани
безопасно, или чрез посочване на техните технически характеристики или,
когато е необходимо, чрез посочване на конкретни модели превозни
средства.
Ако продукт, предназначен за монтиране върху транспортно средство, не се
доставя готов за монтиране, ако липсват например важни елементи като
носеща рамка или стабилизатори, то по-скоро следва да се счита за
частично комплектувана машина — вж. § 46: коментари по член 2, буква ж). В
този случай лицето, което сглобява частично комплектуваната машина и
другите елементи на транспортното средство, следва да се счита за
производител на крайната машина.
Производителите на машини, предназначени за монтиране в сграда или
конструкция, като например козлови кранове, някои асансьори или
ескалатори, трябва да посочат характеристиките, по-специално носещите
характеристики на конструкцията, която е нужна за поддържане на
машината. Въпреки това производителят на машината не носи отговорност
за изграждането на самата сграда или конструкция — вж. § 262: коментари
по точка 1.7.4.2, буква и) и § 361: коментари по точка 4.4.2, буква а) на
приложение I.
Лицето, което инсталира такава машина върху транспортно средство, в
сграда или конструкция, отговаря за изпълнението на инструкциите за
монтаж на производителя на машината.
Оценяването на съответствието на машините, които са предназначени да
бъдат инсталирани върху транспортни средства, в сграда или конструкция,
обхваща самата машина, спецификациите на носещата конструкция и
инструкциите за монтаж. Необходимите изпитвания и проверки трябва да се
извършват на машината, инсталирана на своята опора, за да се провери
съответствието със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето. Маркировката „СЕ“ на машината и ЕО декларацията за
съответствие, която трябва да придружава машината, обхващат
съответствието на самата машина и спецификациите и инструкциите,
свързани с нейното монтиране.
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В случай на машина, предназначена за подемни операции, производителят
отговаря за проверката на годността за безопасна работа на машината,
която е готова за пускане в действие— вж. § 350 до § 352: коментари по
точка 4.1.3 и § 361: коментари по точка 4.4 2, буква д) на приложение I.
Определени категории машини за монтиране в сгради са предмет също така
на Директива 89/106/ЕО относно строителните продукти, като например
механично задвижвани външни врати, врати, прозорци, кепенци и щори – вж.
§ 92: коментари по член 3.
Член 2, буква а), четвърто тире
...
„машина“ означава:
...
- съвкупността от машини, предвидена в първо, второ и в трето тире, или
частично комлектувани машини, предвидени в буква ж), които с цел
постигане на същия резултат, са разположени и управлявани така, че да
работят като едно цяло,
...
§ 38

Съвкупности от машини

Четвъртото тире се отнася до съвкупности от машини, състоящи се от две
или повече машини или частично комплектувани машини, които са свързани
заедно за определено приложение. Съвкупностите от машини могат да се
състоят от две единици като например машина за опаковане и машина за
етикетиране или от няколко единици, които са сглобени заедно например в
производствена линия.
Определението на съвкупност от машини обозначава, че съвкупността се
разполага и управлява по такъв начин, че да функционира като единно цяло,
за да се постигне същата цел. Група машини или частично комплектувани
машини се счита за съвкупност от машини, ако всички посочени по-долу
критерии са изпълнени:


съставните единици са сглобени заедно, за да изпълняват една обща
функция, например производство на даден продукт;



съставните единици са функционално свързани по такъв начин, че
функционирането на всяка единица пряко засяга функционирането на
останалите единици или на съвкупността като цяло и затова е
необходима оценка на риска за цялата съвкупност;



съставните единици имат обща система за управление — вж. § 184:
коментари по точка 1.2.1 и § 203: коментари по точка 1.2.4.4 на
приложение I.

Група машини, които са свързани помежду си, но всяка машина функционира
независимо от другите, не се счита за съвкупност от машини в горния
смисъл.
Определението на съвкупности от машини не е задължително да обхваща
цяла промишлена инсталация, състояща се от значителен брой машини,
съвкупности от машини и друго оборудване, което произхожда от различни
производители. За прилагането на Директивата относно машините обаче
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тези големи инсталации обикновено могат да бъдат разделени на единици,
които може да се считат за съвкупности от машини, например оборудване за
разтоварване и приемане на суровини, преработвателно оборудване,
оборудване за опаковане и товарене. В такъв случай всички рискове, които
са породени от свързването с други единици на инсталацията, трябва да
бъдат обхванати от инструкциите за монтаж — вж. § 264: коментари по точка
1.7.4.2, буква и) на приложение I. Следва да се отбележи също така, че
пускането на пазара на съоръжение, инсталирано в промишлени инсталации,
което не попада в приложното поле на Директивата относно машините, може
да бъде предмет на други директиви за вътрешния пазар на ЕС.
Лицето, което сглобява съвкупност от машини, се счита за производител на
съвкупността от машини и носи отговорност да гарантира, че съвкупността
като цяло отговаря на изискванията на Директивата относно машините за
безопасност и опазване на здравето — вж. § 79: коментари по член 2,
буква и). В някои случаи производителят на съвкупността от машини е
производител също така на съставните единици. Въпреки това по-често
съставните части се пускат на пазара от други производители или като
комплектувани машини, които също могат да функционират самостоятелно, в
съответствие с първо, второ и трето тире на член 2, буква а), или като
частично комплектувани машини в съответствие с член 2, буква ж).
Ако въпросните единици са пуснати на пазара като комплектувани машини,
които също могат да функционират самостоятелно, те трябва да бъдат
обозначени с маркировка „СЕ“ и да са придружени от ЕО декларация за
съответствие— вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1. Ако са пуснати
на пазара като частично комплектувани машини, те не трябва да бъдат
обозначени с маркировка „СЕ“, но трябва да бъдат придружени от
декларация за вграждане и инструкции за монтаж — вж. § 104: коментари по
член 5, параграф 2 и § 131: коментари по член 13.
Съвкупностите от машини са предмет на Директивата относно машините,
защото тяхната безопасност зависи не само от безопасното проектиране и
изработката на техните съставни единици, но също така от пригодността на
единиците и на свързването между тях. Следователно оценката на риска,
която следва да бъде извършена от производителя на дадена съвкупност от
машини, трябва да обхваща както пригодността на съставните единици по
отношение на безопасността на съвкупността като цяло, така и опасностите,
които произтичат от свързването между съставните единици. Тя трябва да
обхваща също така всички опасности, които произтичат от съвкупността, но
не са обхванати от ЕО декларацията за съответствие (за машините) или
декларацията за вграждане и инструкциите за монтаж (за частично
комплектувани машини), предоставени от производителите на съставните
единици.
Производителят на съвкупност от машини трябва да:
 проведе съответната процедура за оценяване на съответствието за
съвкупността от машини — вж. § 127 до § 130: коментари по член 12,
 постави специална маркировка (например специална табела) на
съвкупността от машини с информацията, която се изисква от точка 1.7.3,
и, когато е целесъобразно, точки 3.6.2, 4.3.3 и 6.5 на приложение I,
включително маркировка „СЕ“,
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 изготви и подпише ЕО декларация за съответствие за съвкупността от
машини — вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1.
ЕО Декларацията за съответствие за комплектувани машини и декларацията
за вграждане и инструкциите за монтаж за частично комплектувани машини,
вградени в съвкупността от машини, трябва да бъде включена в
техническото досие за съвкупността от машини — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А, точка 1, буква а). Техническото досие за
съвкупността от машини трябва да съдържа също така документи за всички
модификации, които са направени на съставните единици при тяхното
вграждане в съвкупността.
§ 39

Съвкупности от нови и съществуващи машини

Директивата относно машините се прилага за машини при тяхното първо
пускане на пазара и пускане в действие в ЕС. Това по принцип са нови
машини — вж. § 72: коментари по член 2, буква з). Следователно
съвкупностите от машини, посочени в четвърто тире на член 2, буква а),
обикновено са нови съвкупности от нови машини. За машини в експлоатация
(използвани в работата) работодателят трябва да гарантира, че
съответствието и безопасността на машината са поддържани през целия
жизнен цикъл в съответствие с националните разпоредби за прилагане на
Директива 2009/104/ЕО – вж. § 140: коментари по член 15.
В някои случаи една или повече от съставните единици на съществуващи
съвкупности от машини може да бъдат заменени с нови единици или нови
единици могат да бъдат добавени към съществуваща съвкупност от машини.
Възниква въпросът дали съвкупност от машини, която се състои от нови и
съществуващи единици, е предмет на Директивата относно машините като
цяло. Не е възможно да се посочат точни критерии за отговор на този въпрос
във всеки конкретен случай. По тази причина се препоръчва в случай на
съмнение лицето, което създава тази съвкупност от машини, да се
консултира със съответните национални органи. Могат да бъдат дадени
обаче следните общи насоки:
 Ако замяната или добавянето на съставна единица в съществуваща
съвкупност от машини не засяга значително функционирането или
безопасността на останалата част от съвкупността, новата единица
може да се счита за машина, която е предмет на Директивата
относно машините, и в такъв случай, в съответствие с Директивата
относно машините, не се изискват никакви действия за единиците от
съвкупността, които не са засегнати от модификацията.
Работодателят остава отговорен за безопасността на цялата
съвкупност в съответствие с националните разпоредби за прилагане
на Директива 2009/104/ЕО — вж. § 140: коментари по член 15.
o

40

Ако новата единица е комплектувана машина, която може да
функционира също така самостоятелно, на която е поставена
маркировка „СЕ“ и е придружена от ЕО декларация за
съответствие,
вграждането
на
новата
единица
в
съществуващата съвкупност следва да се разглежда като
монтиране на машина и не поражда нужда от ново оценяване на
съответствието, маркировка „СЕ “ или ЕО декларация за
съответствие.
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Ако новата част е частично комплектувана машина,
придружена от декларация за вграждане и инструкции за
монтаж, лицето, което вгражда частично комплектуваната
машина в съвкупността, следва да се счита за производител на
новата единица. Следователно то трябва да оцени всички
рискове, които произтичат от свързването между частично
комплектуваната
машина,
останалото
оборудване
и
съвкупността от машини, да изпълни всички съответни
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
които не са приложени от производителя на частично
комплектуваната машина, да приложи инструкциите за монтаж,
да изготви ЕО декларация за съответствие и да постави
маркировка „СЕ“ на новата сглобена единица.

2. Ако заменянето или добавянето на нови съставни единици в
съществуваща съвкупност от машини оказва значително въздействие
върху функционирането и безопасността на съвкупността като цяло или е
свързано със значителни модификации на съвкупността, може да се
счита, че модификацията води до създаването на нова съвкупност от
машини, към която трябва да бъде приложена Директивата относно
машините. В този случай цялата съвкупност, в това число всички нейни
съставни единици, трябва да отговарят на разпоредбите на Директивата
относно машините. Това може да се изисква също така, ако новата
съвкупност от машини е образувана от нови единици и от единици втора
употреба.
Член 2, буква а), пето тире
...
„машина“ означава:
...
 съвкупност от свързани помежду си части или възли, от които поне
една се движи, които са свързани за повдигане на товари и за която
единствената задвижваща сила е пряко прилагана човешка сила;
...
§ 40

Ръчно задвижвани машини за повдигане на товари

В петото тире от определението на машини е посочено изключение на
общото правило, че ръчно задвижваните машини са изключени от
Директивата
относно
машините.
Ръчно
задвижваните
машини,
предназначени за повдигане на товари — стоки или хора, или както стоки,
така и хора, са предмет на Директивата относно машините — вж. § 328:
коментари по точка 4.1.1, буква а) на приложение I. Примерите за такива
машини включват ръчно задвижвани товароподемни съоръжения и кранове,
крикове, повдигателни площадки, колички за палети и кари за стифиране и
подвижни подемни работни площадки. Съоръженията, които не повдигат
товари, а само ги поддържат на определена височина, не са обхванати от
това определение.
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Член 2
...
б) „сменяемо съоръжение“ е устройство, което след пускането в действие
на машина или трактор, е монтирано към тази машина или този
трактор от самия оператор с цел промяна на функцията му или с цел
придобиване на нова функция, доколкото това съоръжение не е
инструмент;
§ 41

Сменяеми съоръжения

Сменяемото съоръжение, посочено в член 1, параграф 1, буква б), е
определено в член 2, буква б). Следва да се отбележи, че сменяемото
съоръжение се обозначава също така с термина „машина“, използван в
широк смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа алинея.
В следващите коментари един по един са разгледани различните елементи
на определението за сменяемо съоръжение.
. . . след пускането в действие на машина или трактор. . .
Сменяемото съоръжение е съоръжение, което е проектирано и изработено,
за да бъде монтирано на машина, след като основната машина е пусната в
действие. Съоръжение, което се монтира на машината от производителя,
когато машината се пуска на пазара, и което не е предвидено да се променя
от потребителя, не се счита за сменяемо съоръжение, а за част от
машината.
Един или повече елементи на сменяемото съоръжение могат да бъдат
доставени от производителя на машината заедно с основната машина или от
друг производител. И в двата случая всеки елемент от сменяемото
съоръжение следва да се счита за отделен продукт и трябва да бъде
придружен от отделна ЕО декларация за съответствие , да му е поставена
маркировка „СЕ“ и да се доставя със свои собствени инструкции.
. . . е монтирано към тази машина или този трактор от самия оператор. . .
Фактът, че сменяемото съоръжение е предназначено да бъде монтирано към
машината, предполага, че комбинацията от основната машина и сменяемото
съоръжение функционира като единно цяло. Съоръжението, което се
използва с машината, но не е монтирано към нея, не се счита за сменяемо
съоръжение.
. . . с цел промяна на функцията му или с цел придобиване на нова функция,
доколкото това съоръжение е инструмент. . .
Сменяемото съоръжение не следва да се бърка с резервни части, които не
променят функцията на машината или предоставят нова функция, а просто
са предназначени да заменят износени или повредени части.
Сменяемото съоръжение се разграничава също така от инструменти като
например режещи ножове, сменяеми режещи пластини, обикновени кофи на
багери за изкопни работи и т.н., които не променят или не водят до
придобиване на нова функция на основната машина. Инструментите като
такива не са предмет на Директивата относно машините (въпреки че
производителят на машините трябва да определи съществените
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характеристики на инструментите, които могат да бъдат монтирани на
машината — вж. § 268: коментари по точка 1.7.4.2, буква н) на приложение I.
Примерите за сменяемо съоръжение включват съоръжение, което е
монтирано на земеделски и горски трактори за осигуряване на функции като
оран, прибиране на реколтата, повдигане или товарене, и оборудване, което
е монтирано с оборудване за изкопни работи за осигуряване на функции като
сондиране или разрушаване. Работните платформи, предназначени да
бъдат монтирани на подемна машина, за да променят нейната функция за
целите на повдигане на хора, представляват сменяемо съоръжение — вж.
§ 388: коментари по приложение IV, точка 17. Други примери за сменяемо
съоръжение са опори, предназначени за монтаж на преносими ръчно
държани машини, с оглед превръщането на последните в стационарни
машини, и сменяеми подавателни устройства за дървообработващи машини
Сменяемото съоръжение може да бъде пуснато на пазара от производителя
на основната машина или от друг производител. И в двата случая
производителят на сменяемото съоръжение трябва да посочи в своите
инструкции машината, на която то може да бъде безопасно монтирано и
използвано, или чрез посочване на техническите характеристики на
машината, или, когато е необходимо, чрез посочване на конкретни модели
машини. Той трябва също така да предостави необходимите инструкции за
безопасния монтаж и експлоатация на сменяемото съоръжение — вж. § 264:
коментари по точка 1.7.4.2, буква и) на приложение I.
Производителят на сменяемото съоръжение трябва да гарантира, че
комбинацията от сменяемо съоръжение и основната машина, на която е
предвидено да бъде монтирано, отговаря на всички съответни съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение I,
и трябва да изпълни съответната процедура за оценяване на
съответствието.
Следва да се отбележи, че монтирането на сменяемото съоръжение на
основната машина може да доведе до създаване на комбинация, която
принадлежи към една от категориите машини, изброени в приложение IV.
Такъв може да е случаят например, ако на стойка се монтира ръчна
дървообработваща машина, за да се превърне в стационарна машина като
циркуляр или фреза с вертикална ос, или когато работна платформа е
монтирана на подемна машина, за да промени нейната функция за целите на
повдигане на хора 9 . В такива случаи производителят на сменяемото
съоръжение трябва да направи оценка на риска за комбинацията от
сменяемото съоръжение и основната машина и да приложи една от
процедурите за оценяване на съответствието, предвидени за машините по
приложение IV — вж. § 129 и § 130: коментари по член 12. Оценяването на
съответствието трябва да гарантира, че монтажът на сменяемото
съоръжение и вида или видовете основни машини, на които е предвидено да
бъде монтирано, отговарят на всички съответни съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето от приложение I.

9

Вж. насоки „Заменяемо оборудване за повдигане на лица и оборудване, използвано с
машини, предназначени за повдигане на стоки, за целите на повдигане на лица:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_liftin
g_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
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Изискваната информация, свързана с оценяването на съответствието на
комбинацията от сменяемото съоръжение и основната машина, следва да
бъде посочена в ЕО декларацията за съответствие за сменяемо
съоръжение. Инструкциите за сменяемото съоръжение също трябва да
посочват типа или типовете основни машини, на които е предвидено да бъде
монтирано оборудването, и да включват необходимите инструкции за монтаж
— вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2, буква и).
Член 2
...
в) „защитен елемент“ е елемент:
 който служи за осигуряване на функция, свързана с безопасността,
 който е пуснат самостоятелно на пазара,
 чийто отказ и/или неизпълнение
безопасността на хората, и

на

функция

застрашава

 който не е необходим за функционирането на машината или който
може да бъде заменен с други елементи, позволяващи на машината да
функционира.
В приложение V се съдържа индикативен списък на защитните елементи,
който може да бъде актуализиран в съответствие с член 8, параграф 1,
буква а);
§ 42

Защитни елементи

Защитните елементи, посочени в член 1, параграф 1, буква в), са
определени в член 2, буква в). Следва да се отбележи, че защитните
елементи се обозначават също така с термина „машини“, използван в широк
смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа алинея.
Много части на машините са съществено важни за здравето и безопасността
на хората. Чисто работните части обаче не се считат за защитни елементи.
Защитните елементи са елементи, предназначени от производителя на
елементите за монтаж към машина, за да изпълняват именно защитна роля.
Елементите, които се пускат самостоятелно на пазара и са предназначени от
производителя на елементите за функции, които са свързани както с
безопасността, така и с експлоатацията, или които са предназначени от
производителя на елементите за използване или за функции, свързани с
безопасността, или за функции, свързани с експлоатацията, следва да се
считат за защитни елементи.
Изключването на комутационните апарати за управление и за разпределение
на ниско напрежение, посочени в член 1, параграф 2, буква к), пето тире, не
се прилага за електрически защитни елементи — вж. § 68: коментари по
член 1, параграф 2, буква к).
Последното изречение от определението се отнася до списъка на защитни
елементи, даден в приложение V. В приложение V са изброени категориите
защитни елементи, които обичайно се монтират на машини. Разглеждането
на списъка подпомага разбирането на определението за „защитен
елемент“. Списъкът обаче е индикативен, а не ограничителен. С други думи
всеки елемент, който отговаря на определението, посочено в член 2,
44

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

буква в), следва да се счита за защитен елемент, който е предмет на
Директивата относно машините, дори и ако не е включен в списъка, даден в
приложение V.
Ако в бъдеще бъдат открити защитни елементи, които не са включени в
списъка, даден в приложение V, например иновационни защитни елементи,
Комисията може да приеме решение за актуализиране на списъка след
консултация с Комитета по машините в съответствие с процедурата по
регулиране с контрол — вж. § 116: коментари по член 8, параграф 1, буква а)
и § 147: коментари по член 22, параграф 3.
Във второто тире на определението, посочено в член 2, буква в), се
предполага, че единствено защитни елементи, които се пускат
самостоятелно на пазара, са предмет на Директивата относно машините.
Защитните компоненти, които се произвеждат от даден производител на
машини, за да бъдат вграждани в негови собствени машини, като такива не
са предмет на Директивата, въпреки че те трябва да дават възможност за
съответствие на машината със съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето. Следва да се отбележи, че когато такъв
производител доставя защитни елементи като резервни части за заменяне
на оригиналните защитни елементи на дадена машина, която той е пуснал на
пазара, те не са предмет на Директивата относно машините — вж. § 48:
коментари по член 1, параграф 2, буква а).
Що се отнася до процедурата за оценяване на съответствието, която е
приложима към защитните елементи, следва да се отбележи, че някои
защитни елементи са изброени в приложение IV — вж. § 129 и § 130:
коментари по член 12 и § 388: коментари по точки 19—23 на приложение IV.
Член 2
...
г) „товарозахващащо приспособление“ е елемент или съоръжение, което не
е свързано към подемната машина, позволяващо захващането на товара,
като се поставя или между машината и товара, или върху самия товар,
или е предназначено да бъде съставна част от товара и се пуска
самостоятелно на пазара; като товарозахващащи приспособления се
считат също така въжетата за повдигане на товари (сапани) и техните
елементи;
§ 43

Товарозахващащи приспособления

Товарозахващащите приспособления, посочени в член 1, параграф 1,
буква г), са определени в член 2, буква г). Следва да се отбележи, че
товарозахващащите приспособления се обозначават също така с термина
„машини“, използван в широк смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа
алинея.
Подемната машина обикновено е снабдена с приспособление за захващане
на товара — например кука,. Когато тези приспособления за захващане на
товар, са вградени в подемни машини, не следва да се считат за
товарозахващащи. Като се има предвид обаче различната форма, големина
и естество на товарите, които се повдигат, между устройството за държане
на товара на подемната машина и товара или на самия товар често се
поставя съоръжение, което да държи товара по време на подемната
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операция. Такова съоръжение се нарича товарозахващащо приспособление.
Продуктите, които се пускат самостоятелно на пазара, за да бъдат вградени
за тази цел в товари, също се считат за товарозахващащи приспособления.
Съоръжението, което се поставя между държащото устройство на подемната
машина и товара се счита за товарозахващащо приспособление, дори ако се
доставя с подемната машина или с товара.
Последната част от определението на „товарозахващащи приспособления“
гласи:
...

като товарозахващащи приспособления се считат също така
въжетата за повдигане на товари (сапани) и техните елементи;

Това предполага, че оборудването, предназначено да се използва като
самостоятелен сапан или в различни комбинации, създадени от даден
потребител, като например образуване на сапан с много клонове, се счита за
товарозахващащо приспособление. От друга страна, елементите, които са
предназначени да бъдат вграждани в сапани и които не са предназначени да
се използват самостоятелно, не се считат за товарозахващащи
приспособления — вж. § 358: коментари по точка 4.3.2, на приложение I.
Комитетът по машините е изготвил списък на различни категории
оборудване, използвано за подемни операции, в който се указва кои
категории се считат за товарозахващащи приспособления. Списъкът не е
изчерпателен, а предназначен да улесни еднообразното тълкуване и
прилагане на Директивата относно машините по отношение на
товарозахващащите приспособления 10 .
Товарозахващащите приспособления са предмет на определени специални
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето в част 4 на
приложение I — вж. § 337 — § 341: коментари по точки 4.1.2.3, 4.1.2.4 и
4.1.2.5, § 358: коментари по точка 4.3.2 и § 360: коментари по точка 4.4.1 на
приложение I.
Член 2
...
д) „вериги, въжета и ремъци“ означава вериги, въжета и ремъци, които са
проектирани и произведени за повдигане на товари и са част от подемни
машини или от товарозахващащи приспособления;
§ 44

Вериги, въжета и ремъци

Веригите, въжетата и ремъците, посочени в член 1, параграф 1, буква д), са
определени в член 2, буква д).
Продуктите, обозначавани с термина „вериги, въжета и ремъци“,
представляват вериги, въжета и ремъци, проектирани и произведени за
вграждане в подемни машини или към товарозахващащи приспособления за
повдигане на товари — вж. § 328: коментари по точка 4.1.1, буква а) на
приложение I. Вериги, въжета или ремъци, предназначени за цели, различни
10

Вж. насоки: Класификация на оборудването, използвано за повдигане на товари с
подемни машини:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_equipment_liftin
g_machinery_dec_2009_en.pdf
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от повдигането на товари, като такива не са предмет на Директивата относно
машините. Веригите, въжетата или ремъците обаче, които са проектирани,
произведени и определени от производителя за двойна или многоцелева
употреба, в това число повдигане на товари, са предмет на Директивата.
Тъй като веригите, въжетата и ремъците за повдигане на товари са сред
продуктите, които се обозначават с термина „машини“, използван в широк
смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа алинея — производителите
на вериги, въжета и ремъци за повдигане на товари трябва да изпълнят
всички задължения, посочени в член 5, параграф 1 — вж. § 103: коментари
по член 5, параграф 1.
Следва да се отбележи, че продуктите, обозначени с термините „вериги,
въжета и ремъци“, представляват продуктите, които се пускат на пазара от
производител на вериги, въжета или ремъци под формата на големи макари,
барабани, ролки, бобини или съвкупност от вериги, въжета или ремъци. Те
може да се доставят от производителя на вериги, въжета или ремъци на
дистрибутори, на производители на подемни машини или товарозахващащи
приспособления или на потребители.
Задълженията, посочени в член 5, параграф 1, се прилагат, когато веригите,
въжетата или ремъците се пускат за пръв път на пазара. Дистрибуторът или
потребителят не става производител по смисъла на Директивата, като
отрязва отделни дължини за вграждане в подемни машини или
товарозахващащи приспособления. Следователно задълженията, посочени в
член 5, параграф 1, не се прилагат отново за дължини от вериги, въжета или
ремъци, отрязани от продуктите, които вече са пуснати на пазара от
производителя на вериги, въжета или ремъци. Тези дължини следва да се
считат за елементи на подемните машини или на товарозахващащи
приспособления, в които се вграждат.
Дистрибуторите на вериги, въжета и ремъци, обаче, трябва да гарантират, че
на производителите на подемни машини или товарозахващащи
приспособления или на потребителите; заедно с дължини вериги, въжета
или ремъци, се предоставят: съответната ЕО декларация за съответствие,
позоваването на сертификата, в който са посочени характеристиките на
веригите, въжетата или ремъците, както и инструкциите за експлоатация на
производителя — вж. § 83: коментари по член 2, буква и) и § 357: коментари
по точка 4.3.1 на приложение I.
Член 2
...
е) „демонтируемо съоръжение за механично предаване на въртящ момент“
е демонтируемо съоръжение, предназначено за предаване на въртящ
момент между задвижваща машина или трактор и първия неподвижен
лагер на задвижваната машина.. Когато това съоръжение се пуска на
пазара със защитен кожух, се приема за един продукт;
§ 45

Демонтируеми съоръжения за механично предаване на въртящ
момент

Демонтируемите съоръжения за механично предаване на въртящ момент,
посочени в член 1, параграф 1, буква е), са определени в член 2, буква е).
Следва да се отбележи, че демонтируемите съоръжения за механично
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предаване на въртящ момент се обозначават също така с термина „машини“,
използван в широк смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа алинея.
Демонтируемите съоръжения за механично предаване на въртящ момент са
предмет на специалните съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето в част 3 на приложение I — вж. § 319: коментари по точка 3.4.7
на приложение I.
Следва да се отбележи, че защитните прегради за демонтируеми
съоръжения за механично предаване на въртящ момент са включени като
точка 1 в индикативния списък на защитни елементи, посочен в
приложение V. Следователно, когато тези защитни прегради биват пускани
самостоятелно на пазара, те са предмет на Директивата относно машините
като защитни елементи. Според второто изречение на горното определение
обаче, когато едно демонтируемо съоръжение за механично предаване на
въртящ момент бъде пуснато на пазара заедно с неговата защитна преграда,
то е предмет на Директивата относно машините като един продукт.
Що се отнася до процедурата за оценяване на съответствието, следва да се
отбележи също така, че демонтируемите съоръжения за механично
предаване на въртящ момент, включително техните защитни прегради, са
изброени в приложение IV, точка 14, а защитните прегради за демонтируеми
съоръжения за механично предаване на въртящ момент са изброени в
приложение IV, точка 15.
Член 2
...
ж)„частично комплектувана машина“ е съвкупност, която представлява
почти цяла машина, но не може да се използва самостоятелно за
определено приложение. Една задвижваща система представлява
частично комплектувана машина. Частично комплектуваната машина е
предназначена единствено за вграждане или свързване с други машини или
с други частично комплектуване машини или съиръжение с цел
съставянето на машина, по отношение на която се прилага настоящата
директива;
§ 46

Частично комплектувани машини

Частично комплектувани машини, посочени в член 1, параграф 1, буква ж), са
определени в член 2, буква ж). Следва да се отбележи, че частично
комплектуваните машини не са сред продуктите, обозначавани с термина
„машини“, използван в широк смисъл — вж. § 33: коментари по член 2, първа
алинея.
Частично комплектуваната машина, която е предмет на Директивата относно
машините, е продукт, предназначен за преобразуване в машина, попадаща в
приложното поле на Директивата относно машините след вграждането.
„Съвкупност, която представлява почти цяла машина“ означава, че
частично комплектуваната машина е продукт, който е подобен на машина в
тесния смисъл, както е посочено в член 1, параграф 1, буква а), т.е.
съвкупност от свързани помежду си части или възли, от които поне една се
движи, в която обаче липсват някои елементи, които са необходими за
изпълнението на определеното приложение. Следователно частично
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комплектувана машина трябва да премине през допълнително изграждане,
за да стане завършена машина, която може да изпълнява определеното си
предназначение.
Това допълнително изграждане не представлява монтиране на задвижваща
система към машина, доставена без задвижваща система, когато
задвижващата система, която следва да бъде монтирана, е обхваната от
оценяването за съответствие на производителя — вж. § 35: коментари по
член 2, буква а), първо тире — или свързване към мястото на ползване или с
източници на енергия или задвижване — вж. § 36: коментари по член 2,
буква а), второ тире. Частично комплектуваната машина следва да се
разграничава също така от машина, която е готова да бъде монтирана на
транспортно средство или в сграда или конструкция — вж. § 37: коментари по
член 2, буква а), трето тире.
Машина, която сама по себе си може да изпълнява своето определено
приложение, на която липсват само необходимите защитни средства или
защитни елементи, не следва да се счита за частично комплектувана
машина.
Тъй като частично комплектуваната машина е „почти цяла машина“, тя
следва да се разграничава от частите на машината, които като такива не са
предмет на Директивата относно машините — вж. § 35: коментари по член 2,
буква а), първо тире. Частите на машината обикновено могат да бъдат
вградени в широк диапазон от категории машини с различни приложения.
Второто изречение на определението на частично окомплектована машина
гласи:
...

Една задвижваща система представлява частично комплектувана
машина.

Тази разпоредба се прилага също така за задвижващи системи, които са
готови да бъдат монтирани на машина, а не за отделните елементи на
такива системи.
Например двигател с вътрешно горене или високоволтов електродвигател,
пуснат на пазара готов за монтиране към машина, която е предмет на
Директивата относно машините, следва да се считат за частично
комплектувани машини.
Следва да се отбележи, че повечето нисковолтови електродвигатели са
изключени от приложното поле на Директивата относно машините и са
предмет на Директива 2006/95/ЕО за ниското напрежение — вж. § 69:
коментари по член 1, параграф 2, буква к).
Пускането на пазара на частично комплектувани машини е предмет на
специална процедура — вж. § 104: коментари по член 5, параграф 2, § 131:
коментари по член 13, § 384 и § 385: коментари по приложение II, част 1,
част Б и коментари по приложения VI и VII.
§ 47

Продукти, изключени от приложното поле на Директивата
относно машините

Приложното поле на Директивата относно машините, определено в член 1,
параграф 1, е ограничено по два начина:
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 Някои продукти, които отговарят на определенията, посочени в член 2,
букви а)—ж), изрично са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините. Списъкът с изрично изключените
продукти е посочен в член 1, параграф 2, букви а)—л).
 Според член 3 „Специални директиви“ Директивата относно машините
не се прилага за продукти, изброени в член 1, параграф 1, по
отношение на рисковете, които са обхванати по-специално от други
директиви на ЕС. Когато тези специални директиви обхващат всички
рискове, свързани с въпросните продукти, тези продукти са изцяло
изключени от приложното поле на Директивата относно машините.
Когато специалните директиви обхващат само някои от рисковете,
свързани с въпросните продукти, тези продукти остават в приложното
поле на Директивата относно машините по отношение на другите
рискове — вж. § 89 — § 91: коментари по член 3.
Член 1, параграф 2
а) защитните елементи, предназначени да бъдат използвани като резервни
части за замяна на идентични компоненти и предоставяни от
производителя на оригиналната машина;
§ 48

Защитни елементи, предназначени да бъдат използвани като
резервни части за замяна на идентични компоненти и
предоставяни от производителя на оригиналната машина

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква а), се отнася
единствено до части, които са идентични с компоненти, произвеждани от
производителя на машината и монтирани на неговите собствени машини.
Тези части като такива не са предмет на Директивата относно машините,
защото те не се пускат самостоятелно на пазара — вж. § 42: коментари по
член 2, буква в).
Следователно, когато производителят на такива машини доставя идентични
компоненти като резервни части за замяна на оригинални компоненти, тези
резервни части не стават предмет на Директивата относно машините. Това
изключение се прилага също така в случаи, когато идентичните компоненти
вече не са на разположение и производителят на машината доставя
резервни части със същата защитна функция и със същите защитни
експлоатационни характеристики като компонентите, които първоначално са
били монтирани на машината.
Член 1, параграф 2
...
б) специални съоръжения за ползване на панаирни и/или увеселителни
паркове;
§ 49

Съоръжения за ползване на панаири и/или увеселителни паркове

Съоръженията, които са проектирани и изработени специално за ползване
на панаири или увеселителни паркове, са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините съгласно член 1, параграф 2, буква б).
Проектирането и изработването на такива съоръжения не е предмет на
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никакво законодателство на ЕС и следователно може да бъде предмет на
национални разпоредби. Може да се отбележи, че има два европейски
стандарта за такива съоръжения 11 .
Използването на такова съоръжение от работници (например по време на
операции по издигане, разглобяване или поддръжка) е предмет на
националните разпоредби за прилагане на Директива 2009/104/ЕО относно
използването на работно оборудване по време на работа — вж. § 140:
коментари по член 15.
Член 1, параграф 2
...
в) машините, които специално са проектирани или пуснати в действие за
ядрени цели, чийто отказ може да доведе до изхвърляне на радиоактивни
вещества в околната среда;
§ 50

Машини за ядрени цели

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква в), се отнася до машини
специално проектирани с цел използване в ядрената енергетика или за
производството или преработването на радиоактивни материали, чийто
отказ може да доведе до изхвърляне на радиоактивни вещества в околната
среда.
Машините, използвани в ядрената енергетика, които не пораждат риск от
изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда, не са изключени от
приложното поле на Директивата относно машините.
Машините, за които се отнася изключването, посочено в член 1, параграф 2,
буква в), също следва да се разграничават от машините, които включват
радиоактивни източници, например за целите на измерване, изпитване без
разрушаване или за предотвратяване на натрупването на електростатичен
заряд, които обаче не са проектирани или използвани за ядрени цели, и
които следователно не са изключени от приложното поле на Директивата
относно машините — вж. § 232: коментари по точка 1.5.10 на приложение I.
Следва да се отбележи, че използването на радиоактивни източници може
да е предмет на разрешение и контрол в съответствие с националните
разпоредби
за
прилагане
на
Директива 96/29/Евратом
и
Директива 2003/122/Евратом 12 .

11

EN 13814: 2004 — Съоръжения и машини за панаири и паркове за забавление.
Безопасност;
EN 13782: 2005 — Временни конструкции. Палатки. Безопасност.
12

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на
основните норми за безопасност за защита на здравето на работниците и населението
срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение, ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.
Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. относно контрола на
високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници, ОВ L 346,
31.12.2003 г., стр. 57.
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Член 1, параграф 2
...
г) оръжията, включително огнестрелните оръжия;
§ 51

Оръжия, включително огнестрелни оръжия

Както е обяснено в съображение 6, изключването на оръжия, включително
огнестрелни оръжия, посочено в член 1, параграф 2, буква г), следва да се
разбира в светлината на приложното поле на законодателството на ЕС
относно контрола по придобиването и притежаването на оръжие,
определено в приложение I към Директива 91/477/ЕИО на Съвета 13 . В
раздел III, буква б) от споменатото приложение се изключват устройствата,
предназначени за промишлени и технически цели, при условие че те могат
да бъдат използвани единствено за посочената цел.
Следователно изключването на оръжията, включително огнестрелните
оръжия, от приложното поле на Директивата относно машините не обхваща
взриво-монтажните машини и другите машини с ударно действие,,
предназначени за промишлени или технически цели — вж. § 9: коментари по
съображение 6.
§ 52

Транспортни средства

Изключванията, свързани с различните транспортни средства, са посочени в
петте тирета на член 1, параграф 2, буква д). Тези тирета са разгледани едно
по едно в следващите коментари.
Член 1, параграф 2, буква д), първо тире
следните транспортни средства:
...
— земеделски или горските трактори за рисковете, посочени в
Директива 2003/37/ЕО, с изключение на машините, монтирани на тези
превозни средства,
...
§ 53

Земеделски и горски трактори

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква д), първо тире, се
отнася до земеделски и горски трактори, обхванати от Директива 2003/37/ЕО
относно одобряването на типа на земеделски или горски трактори, на
техните ремаркета и на сменяемата прикачна техника, заедно с техните
системи, компоненти и отделни технически възли (Директива относно
тракторите) 14 . Към момента на приемане на новата Директива относно
машините, Директивата относно тракторите не третира всички рискове,
свързани с използването на трактори. Следователно, с цел да се гарантира,
че законодателството на ЕС обхваща всички съответни рискове,
13

ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:EN:HTML

14

ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0037:EN:HTML
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земеделските и горските трактори са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините единствено по отношение на рисковете,
които са обхванати от Директивата относно тракторите. За рисковете, които
не са обхванати от Директивата относно тракторите, се прилага Директивата
относно машините.
Следователно производителят на даден трактор следва да направи
оценяване на съответствието на трактора със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето съгласно приложение I към Директивата
относно машините, които се отнасят до въпросните рискове, да постави
маркировка „СЕ“ върху трактора и да изготви ЕО декларация за съответствие
с тези изисквания. Споменатата ЕО декларация за съответствие следва да
бъде включена в документацията, предоставяна от производителя със
заявлението
за
ЕО
одобряване
на
типа
в
съответствие
с
Директива 2003/37/ЕО.
Когато беше приета Директива 2006/42/ЕО относно машините, Европейският
парламент, Съветът и Комисията приеха следната съвместна декларация:
Парламентът, Съветът и Комисията декларират, че, с цел да бъдат
обхванати в една хармонизираща директива всички свързани със здравето и
безопасността аспекти на земеделските и горските трактори,
Директива 2003/37/ЕО относно одобряването на типа на земеделски или
горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно
оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически
възли трябва да бъде изменена, за да уреди всичките съответни рискове от
Директивата относно машините.
Споменатата промяна на Директива 2003/37/ЕО следва да включва изменение
на Директивата относно машините, за да се заличи изразът „за рисковете“ в
член 1, параграф 2, буква д), първо тире.
Комисията признава необходимостта от включване в директивите относно
земеделските и горските трактори на допълнителни изисквания за рискове,
които все още не са обхванати от тези директиви. За тази цел Комисията
разглежда подходящи мерки, които включват препратки към разпоредбите на
Организацията на обединените нации, стандартите CEN и ISO и стандарти
на ОИСР.
В този контекст Комисията установи редица съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините, които
не са напълно обхванати от Директива 2003/37/ЕО, и предлага изменение на
Директивата относно тракторите с цел обхващане на тези изисквания. След
като това изменение бъде прието и стане приложимо, земеделските и
горските трактори ще бъдат напълно изключени от приложното поле на
Директивата относно машините.
Следва да се отбележи, че изключването, свързано със земеделските и
горските трактори, се прилага само за самите трактори, а не за техните
ремаркета, за теглени или бутани машини или за монтирани или
полунавесни машини.
Ремаркетата и теглително-прикачното оборудване попадат в приложното
поле както на Директива 2003/37/ЕО относно тракторите, така и на
Директивата относно машините, въпреки че все още не са разработени
специфични технически изисквания, които да позволят ЕО одобряване на
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типа на тези теглени машини. Ако в бъдеще бъдат разработени такива
изисквания, изискванията за безопасно движение по пътищата на такива
ремаркета
и
теглени
машини
биха
били
хармонизирани
от
Директива 2003/37/ЕО, докато изискванията за безопасност и опазване на
здравето, свързани с използването на такива машини на места, изискващи
повишена проходимост, биха останали предмет на Директивата относно
машините.
Член 1, параграф 2, буква д), второ тире
...
следните транспортни средства:
...
— моторните превозни средства и техните ремаркета, обхванати от
Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно
сближаването на законодателствата на държавите-членки по
отношение на одобряването на типа на моторните превозни средства и
техните ремаркета, с изключение на машините, монтирани на тези
превозни средства,
...
§ 54

Пътни превозни средства с четири или повече колела и
техните ремаркета

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква д), второ тире, се
отнася до моторни превозни средства и техните ремаркета. Към момента на
приемане на Директива 2006/42/EC одобряването на типа на такива
превозни средства беше обхванато от Директива 70/156/ЕИО на Съвета.
Считано от 29 април 2009 г. Директива 70/156/ЕИО е заменена от
Директива 2007/46/ЕО 15 Тази директива се прилага за задвижвани с двигател
превозни средства, които имат най-малко четири колела, с максимална
консруктивна скорост над 25 km/h, проектирани и произведени на един или
повече етапа, за употреба на пътя, и за системи, компоненти и отделни
технически възли, проектирани и произведени за такива превозни средства,
както и превозни средства на колела, които не се движат на собствен ход,
проектирани и произведени с цел да бъдат теглени от моторно превозно
средство.
В член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО е предвидена възможността
за одобряване на типа или одобряване на всяко едно подвижно съоръжение,
като се посочва, че тези възможности не засягат прилагането на
Директива 2006/42/ЕО относно машините. Следователно всяко подвижно
съоръжение, което е предмет на одобряване на типа или индивидуално
одобряване за движение по пътищата, остава предмет на Директивата
относно машините за всички рискове, различни от свързаните с движението
по пътищата.

15

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за
създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета,
както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива
превозни средства, ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1—160:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:01:EN:HTML
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Превозните средства, които не са предназначени за употреба на пътя, като
например четириколесни мотоциклети с повишена проходимост, превозни
средства с повишена проходимост (ATV), картове, колички за голф и
снегомобили, са предмет на Директивата относно машините, освен ако са
предназначени единствено за състезателни цели — вж. § 56: коментари по
член 1, параграф 2, буква д), четвърто тире.
Същото важи за превозни средства с максимална проектна скорост над
25 km/h, като например някои компактни машини за почистване на пътища.
Машините, които са монтирани към пътни превозни средства или ремаркета,
като например товароподемни кранове, задни товароподемни бордове,
компресори, монтирани на превозно средство или ремарке, системи за
уплътняване, монтирани на превозно средство, бетонобъркачки, монтирани
на превозно средство, товарни автомобили с устройство за товарене на
контейнери, механично задвижвани лебедки, самосвали и монтирани на
превозно средство или ремарке подвижни подемни работни площадки, са
предмет на Директивата относно машините — вж. § 37: коментари по член 2,
буква а), трето тире.
Член 1, параграф 2, буква д), трето тире
...
— превозните средства, обхванати от Директива 2002/24/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно
одобряване на типа на двуколесни и триколесни моторни превозни
средства, с изключение на машините, монтирани на тези превозни
средства,
...
§ 55

Двуколесни и триколесни пътни превозни средства

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква д), трето тире, се отнася
до превозни средства, обхванати от Директива 2002/24/ЕО 16 , която се
прилага към дву- или триколесни моторни превозни средства със или без
сдвоени колела, предназначени за движение по пътищата.
Изключването не се прилага за превозни средства, които не са
предназначени за движение по пътищата, като например мотоциклети с
повишена проходимост, които следователно са предмет на Директивата
относно машините, освен ако не са предназначени единствено за
състезателни цели — вж. § 56: коментари по член 1, параграф 2, буква д),
четвърто тире.
Изключването не се прилага за превозни средства с
максимална
конструктивна скорост под 6 km/h, превозни средства, управлявани от водач,
пешеходец, превозни средства, предназначени за употреба от хора с
физически увреждания, превозни средства с повишена проходимост или
велосипеди с помощно електрическо задвижване, които не попадат в
приложното поле на Директива 2002/24/ЕО. Следователно тези категории

ОВ L 124 , 9.5.2002 г., стр. 1—44 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0024:EN:HTML
16
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дву- или триколесни моторни превозни средства са предмет на Директивата
относно машините.
Член 1, параграф 2, буква д), четвърто тире
...
— моторните превозни средства, предназначени
състезания,
...
§ 56

изключително

за

Моторни превозни средства, предназначени за състезания

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква д), четвърто тире, се
отнася до моторни превозни средства, предназначени за състезания. Такива
превозни средства са изключени от приложното поле на Директивата
относно машините, без значение дали са предназначени за използване по
път или за използване на места, където е необходима повишена
проходимост.
Изключването се отнася до превозни средства, които са предназначени
изключително за състезания. Следователно например превозните средства,
предназначени за използване в свободното време, които могат също така да
се използват за участие в неофициални състезания, не са изключени.
Основният критерий, който се прилага, за да се прецени дали превозните
средства следва да се считат за изключително предназначени за участие в
състезания, е, дали те са проектирани в съответствие с техническите
спецификации, определени от една от официално признатите състезателни
асоциации.
Техническите спецификации за състезателните мотоциклети, състезателни
бъгита или превозни средства с повишена проходимост (ATV) и
състезателни снегомобили се определят от FIM (Международна федерация
по мотоциклетизъм) и присъединените към нея национални федерации. С
цел да подпомогнат органите за надзор на пазара да разграничават
състезателните модели от останалите, FIM публикува на своя уебсайт
списък на състезателни мотоциклети, бъгита и снегомобили, които отговарят
на техническите спецификации и които участват в национални или
международни състезания по моторни спортове, организирани под егидата
на международната федерация и нейните национални филиали 17 .
Член 1, параграф 2, буква д), пето тире
...
— средствата за транспорт по въздух, вода и по железопътни мрежи, с
изключение на машините, монтирани на тези превозни средства;
§ 57

Средства за транспорт по въздух, вода и по железопътни
мрежи

Според изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква д), пето тире,
Директивата относно машините не обхваща никакви видове средства за
транспорт по въздух или вода.
17

http://www.fim-live.com/fr/fim/homologations-fim/motocycles/
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Плавателните съдове, които са предмет на Директива 94/25/ЕО относно
плавателните
съдове
с
развлекателна
цел,
изменена
с
Директива 2003/44/ЕО, са изключени от приложното поле на Директивата
относно машините. Следователно Директивата относно машините не се
прилага за бордови и кърмови двигатели, които се считат за част от
плавателния съд.
Директивата относно машините обаче се прилага за извънбордови
двигатели, с изключение на изискванията, които изрично са включени в
Директивата относно плавателните съдове с развлекателна цел, свързани с
Наръчника на потребителя, характеристики на плавателния съд по
отношение на управляемост и маневреност, стартирането на извънбордови
двигатели и емисиите на отработили газове и шум.
Машините, монтирани на плавателни съдове, като например плаващи
кранове, сонди, екскаватори и драги, не са изключени от обхвата на
Директивата относно машините.
Изключването на средства за транспорт по железопътни мрежи се отнася до
машини, предназначени за превозване на хора и/или стоки по
международни, национални, регионални, крайградски или градски
железопътни мрежи или по железопътни системи, свързани с такива мрежи.
От друга страна машините, които са предназначени за употреба по
железопътни системи, които не са свързани с такива мрежи, като например
самоходни машини, които се движат по релси за подземна работа, са
включени в приложното поле на Директивата относно машините.
Машините, предназначени за употреба по железопътни мрежи, които не са
предназначени за превозване на хора и/или стоки, като например релсови
машини за строителство, поддръжка и инспектиране на железопътните
коловози и конструкции, също попадат в приложното поле на Директивата
относно машините. Същото важи за машините, монтирани на релсови
превозни средства, като например бордови кранове и подвижни подемни
работни площадки.
Член 1, параграф 2, буква е)
е)

§ 58

морските плавателни съдове и подвижните плаващи съоръжения, както и
машините, монтирани на тях;
Морски плавателни съдове и подвижни плаващи съоръжения,
както и машини, монтирани на тях

Морските плавателни съдове и подвижните плаващи съоръжения, както и
машини, монтирани на тях, като например мобилни сондажни съоръжения и
машини, инсталирани върху тях, са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините съгласно член 1, параграф 2, буква е), тъй
като те са предмет на конвенциите на Международната морска организация.
Част от оборудването, засегнато от това изключение, също може да е
предмет на Директива 96/98/ЕО относно морското оборудване 18 , изменена от
Директива 2002/75/ЕО 19 .
18

ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.
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Подвижното плаващо съоръжение е плаващо съоръжение, което не е
предназначено да бъде разположена на нефтено находище постоянно или
дългосрочно, а е проектирано така, че да може да се мести от едно място на
друго, без значение дали е снабдено със средства за задвижване или за
спускане на подпорите до морското дъно.
Плаващите съоръжения обаче, които са предназначени за производство,
като например FPSO (плаващи съоръжения за производство, складиране и
разтоварване на товари — обикновено базирани на танкерни конструкции) и
FPP (плаващи производствени платформи — базирани на полупотопяеми
плавателни съдове) и машините, инсталирани на такива съоръжения, не са
изключени от приложното поле на Директивата относно машините.
Машините, предназначени да бъдат монтирани на неподвижни плаващи
платформи, като например съоръжения за добив на нефт, и машините,
които могат да се използват както на неподвижни, така и на подвижни
плаващи съоръжения, също са предмет на Директивата относно машините.
Член 1, параграф 2
ж) машините, специално проектирани и конструирани за военни или
полицейски цели;
§ 59

Машини за военни или полицейски цели

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква ж), се прилага за
машини, които изрично са проектираните и конструирани за отбранителни
цели или за целите на поддържане на реда. Обикновените машини,
използвани от въоръжените сили или от полицията, които обаче не са
проектирани специално за отбранителни цели или целите на поддържане на
реда, са предмет на Директивата относно машините.
В някои държави определени противопожарни служби се числят към
военните, като обаче машините, които са проектирани за употреба от такива
пожарникари, не се считат за проектирани и конструирани за военни цели и
следователно са предмет на Директивата относно машините.
Член 1, параграф 2
з)

§ 60

машините, специално проектирани
използване при научни в лаборатории;

и

конструирани

за

временно

Машини за научноизследователски цели

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква з), беше въведено, тъй
като не беше сметнато за разумно лабораторното оборудване, което
специално
е
проектирано
и
конструирано
за
специфични
научноизследователски проекти, да бъде подчинено на изискванията на
Директива относно машините. Следователно изключването не се прилага
към машини, постоянно инсталирани в лаборатории, които могат да бъдат
използвани за общи научноизследователски цели, или за машини,
19

ОВ L 254, 23.9.2002 г., стр. 1.
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инсталирани в лаборатории за цели, различни от научноизследователски,
като например за целите на изпитвания.
Изключването се прилага само за съоръжение, което е проектирано и
конструирано за временно ползване за научни изследвания, т.е. съоръжение,
чиято употреба ще бъде преустановена, когато изследователските проекти,
за които е проектирано и конструирано, бъдат приключени.
Член 1, параграф 2
и) минни подемници;
§ 61

Минни подемници

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква и), се отнася до
асансьори, монтирани в минни шахти. Минните подемници са изключени
също така от приложното поле на Директива 95/16/ЕО относно асансьорите.
Беше счетено, че подобни асансьори представляват специфични
съоръжения, чиито характеристики варират в зависимост от обекта, в който
се използват, което поражда някои пречки за търговията. Следователно
минното оборудване остава предмет на националните разпоредби.
Следва да се отбележи, че това изключване се отнася до съоръжения в
минни шахти. Асансьорите, инсталирани в други части на мината, не са
засегнати от това изключване и следователно могат да бъдат предмет или
на Директивата относно асансьорите, или на Директивата относно машините,
според случая — вж. § 90: коментари по член 3 и § 151: коментари по
член 24.
Член 1, параграф 2
й) машините, предназначени за преместване на актьори по време на
художествени представления;
§ 62

Машини, предназначени за преместване на актьори по време на
художествени представления

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква й), се отнася до
машини, предназначени за преместване на актьори по време на
художествени представления. Такова оборудване е изключено от
приложното поле на Директивата относно машините и Директива 95/16/ЕО
относно асансьорите, тъй като прилагането на изискванията на двете
директиви може да бъде несъвместимо с художествената функция на
въпросното оборудване — вж. § 151: коментари по член 24.
Изключването не се прилага за машини, предназначени единствено за
придвижване на предмети, като например декори или осветление, или
машини, предназначени за придвижване на хора, различни от актьори, като
например техници.
Следва да се отбележи също така, че изключването не се отнася до други
съоръжения, като ескалатори или асансьори, проектирани за придвижване на
хора в театри или други увеселителни заведения за цели, които не са пряко
свързани с изпълнението на художественото представление. Това
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оборудване е предмет или на Директивата относно асансьорите, или на
Директивата относно машините, според случая — вж. § 90: коментари по
член 3 и § 151: коментари по член 24.
Член 1, параграф 2
к) изброените по-долу електрически и електронни продукти, доколкото те
са обхванати от Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г.
за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се
до електрически съоръжения, предназначени за използване при пределени
граници на напрежението:
— битови електрически уреди за домакинска употреба,
— аудио- и видеосъоръжения,
— информационно-технологични съоръжения,
— обикновени канцеларски машини,
— комутационни апарати за управление и за разпределение на ниско
напрежение,
— електродвигатели.
§ 63

Машини, обхванати от Директивата за ниското напрежение

Една от целите на преразглеждането на Директивата относно машините
беше да се изясни границата между приложното поле на Директивата
относно машините и Директива 2006/95/ЕО за ниското напрежение 20 (преди
Директива 73/23/ЕИО с измененията ѐ), за да се осигури по-висока законова
сигурност.
В член 1, параграф 2, буква к) са изброени категориите нисковолтови
електрически и електронни машини, които са изключени от приложното поле
на Директивата относно машините.
Електрическите машини, които не попадат в нито една от изброените в
член 1, параграф 2, буква к) категории (и които не са засегнати от някое от
другите изключвания), са включени в приложното поле на Директивата
относно машините. Когато такава машина има електрозахранване в
границите на напрежението от Директивата за ниското напрежение (между
50 и 1000 V за променливо напрежение или между 75 и 1500 V за постоянно
напрежение), тя трябва да отговаря на целите за безопасност на
Директивата за ниското напрежение — вж. § 222: коментари по точка 1.5.1 на
приложение I. В такъв случай обаче ЕО декларацията за съответствие на
производителя не следва да съдържа препратка към Директивата за ниското
напрежение.
От друга страна, нисковолтовото електрическо оборудване, което се пуска
самостоятелно на пазара за вграждане в машини, като такова е предмет на
Директивата за ниското напрежение 21 .
20

ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

21

вж. Насоки за прилагане на Директива 2006/95/ЕО:
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/guides/index.htm
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Член 1, параграф 2, буква к), първо тире
...
 битови електрически уреди за домакинска употреба,
...
§ 64

Битови електрически уреди за домакинска употреба

По отношение на изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква к),
първо тире, са необходими няколко разяснения:


изразът „битови електрически уреди “ означава оборудване,
предназначено за домакински функции като пране, почистване,
отопление, охлаждане, готвене и др. Примерите за битови
електрически уреди включват перални машини, съдомиялни машини,
прахосмукачки и уреди за приготвяне на храна и готвене. От друга
страна, електрическите градинарски машини или електрическите
инструменти, предназначени за строителни и ремонтни дейности в
дома, не са засегнати от това изключване и са предмет на
Директивата относно машините,



изключването се отнася до уреди „домакинска употреба“, с други думи
уреди, предназначени за използване от частни лица (потребители) в
домашна обстановка. Следователно гореспоменатите уреди с
домакински функции, които са предназначени за търговска или
промишлена употреба, не са изключени от приложното поле на
Директивата относно машините.

Въпреки че е възможно един потребител да придобие уред, предназначен за
търговска употреба, или едно търговско дружество да придобие уред,
предназначен за домашна употреба, критерият, който следва да бъде взет
предвид при определяне на нормалната експлоатация, е употребата, която е
предвидена и декларирана от производителя на уреда в неговата продуктова
информация или в неговата декларация за съответствие. Очевидно тази
декларация трябва правилно да отразява предвидимата употреба на
продукта.
Член 1, параграф 2, буква к), второ тире
...
- аудио- и видеосъоръжения,
...
§ 65

Аудио- и видеосъоръжения

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква к), второ тире, се отнася
до съоръжения, като например радио- и телевизионни приемници,
касетофони и видео плейъри и записващи устройва, CD и DVD плеъри и
записващи устройства, усилватели и високоговорители, фотоапарати и
прожекционни апарати.
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Член 1, параграф 2, буква к), трето тире
...
- информационно-технологични съоръжения,
...
§ 66

Информационно-технологични съоръжения

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква к), трето тире се отнася
до оборудване, използвано за обработка, преобразуване, предаване,
съхранение, защита и извличане на данни или информация. Въпросното
оборудване включва например компютърен хардуер, комуникационно
мрежово оборудване и телефонно и телекомуникационно оборудване.
Изключването не се отнася за електронно оборудване, вградено в машини,
като например програмируеми електронни системи за управление, което се
счита за неразделна част от машината, която е предмет на Директивата
относно машините и трябва да дава възможност на машината да изпълнява
съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
съгласно приложение I към Директивата. Определени устройства, които
съдържат информационно-технологично съоръжение, също могат да бъдат
предмет на Директивата относно машините в качеството си на защитни
елементи.
Член 1, параграф 2, буква к), четвърто тире
...
- обикновени канцеларски машини,
...
§ 67

Обикновени канцеларски машини

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква к), четвърто тире, се
прилага за електрическо оборудване, като например принтери, копирни
апарати, факс машини, сортировъчни, подвързващи и подшиващи машини.
Това изключване не се отнася до машини с подобни функции, които са
предназначени за използване в отрасли, като например печатарство или
производство на хартия.
Изключването на обикновените канцеларски машини не се отнася до
електрическо канцеларско обзавеждане, което е предмет на Директивата
относно машините.
Член 1, параграф 2, буква к), пето тире
...
- комутационни апарати за управление и за разпределение на ниско
напрежение,
...
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Комутационни апарати за управление и за разпределение на
ниско напрежение

Комутационните апарати за управление и за разпределение на ниско
напрежение, посочени в член 1, параграф 2, буква к), пето тире, са
устройствата за осигуряване на протичането и за прекъсване на протичането
на електрически ток в електрически вериги и съответното контролно,
измервателно и регулиращо оборудване за управление на оборудване, което
използва електроенергия.
Това оборудване като такова не е предмет на Директивата относно
машините. Когато такова оборудване е вградено в машина, то трябва да
дава възможност на машината да изпълнява съответните съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето съгласно приложение I
към Директивата относно машините.
Следва да се отбележи също така, че това изключване не се прилага към
нисковолтови електрически защитни елементи — вж. § 42: коментари по
член 2, буква в).
Член 1, параграф 2, буква к), шесто тире
...
- електродвигатели;
§ 69

Електродвигатели

Изключването, посочено в член 1, параграф 2, буква к), шесто тире,
предполага, че електродвигателите, които попадат в приложното поле на
Директива 2006/95/ЕО за ниското напрежение (т.е. електродвигатели, чието
напрежение на захранване е в границите, определени в директивата, и които
не са включени в списъка в приложение II към посочената директива) са
предмет единствено на Директивата за ниското напрежение.
Електродвигателят е устройство за преобразуване на електрическата
енергия в механична енергия. Изключването се прилага за самия двигател,
независимо от всякакво специфично приложение и допълнителни механични
елементи на задвижваща система.
Изключването се прилага също така за двигател-генератори за ниско
напрежение, които са подобни устройства за преобразуване на механичната
енергия в електрическа. От друга страна, генераторни агрегати, които
включват източник на механична енергия, като например двигател с
вътрешно горене и електрически генератор, са предмет на Директивата
относно машините.
Член 1, параграф 2
л) следните електрически съоръжения за високо напрежение:
-

комутационни апарати за управление и за разпределение,

-

трансформатори.
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Електрически съоръжения за високо напрежение

Електрическите съоръжения за високо напрежение, изключени с член 1,
параграф 2, буква л), се състоят от комутационни апарати за управление и за
разпределение и трансформатори, които са част от или са свързани към
електрозахранване с високо напрежение (над 1000 V за променливо
напрежение или над 1500 V за постоянно напрежение) или са свързани с
такова.
Посочените електрически съоръжения за високо напрежение като такива не
са предмет на Директивата относно машините. Когато такова съоръжение е
вградено в машина, то трябва да дава възможност на машината да
изпълнява съответните съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето съгласно приложение I към Директивата относно машините —
вж. § 222: коментари по точка 1.5.1 на приложение I.
Член 2
з)

§ 71

„пускане на пазара“ означава първото предоставяне на разположение в
Общността срещу заплащане или безплатно на машина или частично
комплектувана машина с цел нейното разпространение или използване;
Определение за „пускане на пазара“

Терминът „машина“ в определението за „пускане на пазара“ е използван в
широк смисъл, което ще рече, че определението се прилага за пускането на
пазара на всеки от продуктите, изброени в член 1, буква а)—е) — вж. § 33:
коментари по член 2, първа алинея — както и за частично комплектувани
машини.
Директивата относно машините се прилага за машини или частично
комплектувани машини, пуснати на пазара на ЕС. Тя не се прилага за
продукти, които са произведени в ЕС с цел да бъдат пуснати на пазара или
пуснати в действие в държави извън ЕС, въпреки че някои от тези държави
може да имат национални разпоредби, базирани на Директивата относно
машините, или да приемат машини на своя пазар, които съответстват на
Директивата.
§ 72

Нови и използвани машини

Машината се счита за пусната на пазара, когато бъде предоставена на
разположение в ЕС за пръв път. Следователно Директивата относно
машините се прилага за всички нови машини, които се пускат на пазара или
се пускат в действие в ЕС, без значение дали тези машини са произведени в
ЕС или извън ЕС.
По принцип Директивата относно машините не се прилага за пускането на
пазара на използвани машини или машини втора употреба. В някои държавичленки пускането на пазара на използвани машини или машини втора
употреба е предмет на специални национални разпоредби. В противен
случай пускането в действие и използването на машини втора употреба за
професионална употреба е предмет на националните разпоредби за
използване на работно оборудване, като се прилагат разпоредбите на
Директива 2009/104/ЕО — вж. § 140: коментари по член 15.
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Има едно изключение от това общо правило. Директивата относно машините
се прилага за използвани машини или машини втора употреба, които за пръв
път се предоставят на разположение с цел разпространение или употреба
извън ЕС, а впоследствие се пускат на пазара или се пускат в действие за
пръв път в ЕС 22 . Лицето, което отговаря за пускането на пазара или
пускането в действие на такива използвани машини за пръв път в ЕС, без
значение дали е производител на машините, вносител, дистрибутор или
самият потребител, трябва да изпълни всички задължения, посочени в
член 5 от Директивата.
Директивата относно машините се прилага също така за машини, базирани
на използвани машини, които са преобразувани или преустроени в толкова
голяма степен, че може да се считат за нови машини. Възниква въпросът
кога преобразуването на една машина се счита за изработване на нова
машина, предмет на Директивата относно машините. Не е възможно да се
дадат точни критерии за отговор на този въпрос във всеки конкретен случай.
Следователно е препоръчително при съмнение лицето, което пуска
преустроена машина на пазара или я пуска в действие, да се консултира със
съответните национални органи.
§ 73

Етапът, на който Директивата относно машините се прилага
за машините

Определението за „пускане на пазара“, заедно с определението за „пускане в
действие“, посочено в член 2, буква к), определя етапа, на който машината
трябва да отговаря на съответните разпоредби на Директивата.
Производителят или неговият упълномощен представител трябва да са
изпълнили всичките си задължения, свързани със съответствието на
машините, когато те се пускат на пазара или се пускат в действие — вж.
§ 103: коментари по член 5.
Пускането на пазара се отнася до всяка отделна част от машините или
частично комплектуваните машини, а не за модел или тип. По тази причина
съответните разпоредби на Директива 2006/42/ЕО се прилагат за всички
части на машините или частично комплектуваните машини, които се пускат
на пазара, считано от 29 декември 2009 г. — вж. § 153: коментари по член 26.
Директивата относно машините не се прилага за машини, преди те да бъдат
пуснати на пазара или пуснати в действие. По-специално машините,
прехвърлени от производителя на неговия упълномощен представител в ЕС
с оглед изпълняване на всички или част от задълженията, предвидени в
член 5, не се считат за пуснати на пазара, докато не бъдат предоставени на
разположение с цел разпространение или употреба — вж. § 84 и § 85:
коментари по член 2, буква й). Същото важи за машини, които, докато са все
още в процес на производство, се прехвърлят от производителя от
производствени съоръжения извън ЕС с цел завършването им в
производствени съоръжения в ЕС.
Може да е необходимо производителят да задейства или изпита машината
или части от нея по време на производството, монтажа, инсталирането или
настройването, преди да е пусната на пазара или пусната в действие. В
такъв случай той трябва да вземе необходимите предпазни мерки, за да
22

Машините, които за пръв път са пуснати на пазара в други държави, които впоследствие
са се присъединили към Европейския съюз, се считат за пуснати на пазара в ЕС.
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защити здравето и безопасността на операторите и останалите изложени на
риск лица, когато извършва такива операции (в съответствие с националните
разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и за използване на
работно
оборудване,
с
които
се
прилагат
разпоредбите
на
Директива 89/391/ЕИО и Директива 2009/104/ЕО — вж. § 140: коментари по
член 15. Не е необходимо обаче въпросните машини да съответстват на
разпоредбите на Директивата относно машините, преди да бъдат пуснати на
пазара или пуснати в действие.
Специални правила се прилагат за машини, които се излагат на търговски
изложения, изложби и демонстрации — вж. § 108: коментари по член 6,
параграф 3.
§ 74

Законови и договорни форми на пускане на пазара

Пускането на пазара се определя като предоставяне на машините на
разположение с цел разпространение или употреба. Предоставянето на
машината на разположение предполага, че машината се прехвърля от
производителя на друго лице като дистрибутор или потребител. Няма обаче
ограничение по отношение на законовата или договорна форма на това
прехвърляне.
В много случаи пускането на пазара включва прехвърляне на собствеността
върху машината от производителя на дистрибутора или потребителя срещу
заплащане (например продажба или покупка на изплащане).
В други случаи пускането на пазара може да приеме други договорни форми
(като например лизинг или наем). В такива случаи правото да се използва
машината се предоставя в замяна на плащане без прехвърляне на
собствеността. Директивата относно машините се прилага за такива машини,
когато за пръв път са предмет на такъв договор за лизинг или наем в ЕС.
Директивата относно машините не се прилага, когато използвани машини,
които първо са били пуснати на пазара в съответствие с Директивата
относно машините, са предмет на последващи договори за лизинг или наем
в ЕС. Наемът или лизингът на използвани машини може да бъде предмет на
национални разпоредби — вж. § 140: коментари по член 15.
Машините се считат също така за пуснати на пазара, ако са предоставени
безплатно с цел разпространение или употреба (например като подарък или
заем).
§ 75

Търгове
Търгове, провеждани в свободни зони

Един от начините, по които машините се пускат на пазара, е чрез търгове.
Тези търгове могат да се провеждат в свободна зона 23 . Основната цел на
провеждането на търгове в свободна зона е продажбата на нови и
използвани машини с произход извън ЕС за употреба в държави извън ЕС.

23

ЕС има свободни зони, което позволява временно съхранение на стоки, преди да бъдат
изнесени или реекспортирани от митническата територия на ЕС или внесени в друга част на
митническата територия на ЕС — вж. членове 155—161 от Регламент (ЕО) № 450/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс
на Общността (Модернизиран митнически кодекс) — ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
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Машините, които се продават за тази цел, не се считат за пуснати на пазара
в ЕС.
От друга страна, машините, които се предлагат за продажба на такъв търг,
се считат за пуснати на пазара или пуснати в действие в ЕС, ако и когато
напуснат свободната зона, за да бъдат разпространявани или използвани в
ЕС. Ако въпросните машини са нови машини или са използвани машини,
пускани на пазара или в експлоатация на пазара на ЕС за пръв път, и ако
производителят на въпросните машини или неговият упълномощен
представител не изпълни своите задължения в съответствие с Директивата
относно машините, лицето, което купува машините на търга и ги внася от
свободната зона в ЕС с цел тяхното разпространение или употреба, следва
да се счита за лице, което пуска машините на пазара или ги пуска в
действиев ЕС и трябва да изпълни всички задължения, предвидени в член 5.
Търгове, провеждани извън свободни зони
Ако даден търг се провежда в ЕС извън свободна зона, може да се приеме,
че машините се предлагат за продажба с цел тяхното разпространение или
употреба в ЕС и следователно следва да се считат за пуснати на пазара в
ЕС.
Ако машините, които се предлагат за продажба на търг, провеждан в ЕС,
извън свободна зона, са нови, без значение дали са произведени в ЕС или
извън него, те трябва да отговарят на съответните разпоредби на
Директивата относно машините. Същото важи за използвани машини, които
се предлагат за продажба на такъв търг, ако са пуснати на пазара в ЕС за
пръв път — вж. § 72 по-горе.
Ако производителят на въпросните машини или неговият упълномощен
представител не са изпълнили задълженията си в съответствие с
Директивата относно машините, лицето, което предлага машините за
продажба на такъв търг (консигнантът), следва да се счита за лице, което
пуска машините на пазара в ЕС, и следователно трябва да изпълни всички
задължения на производителя, посочени в член 5. Задълженията включват
да се гарантира, че машините отговарят на съответните съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, да се гарантира
наличието на техническо досие, предоставяне на инструкции, провеждане на
подходяща процедура за оценяване на съответствието, изготвяне и
подписване на ЕО декларацията за съответствие на машините и поставяне
на маркировка „СЕ“ — вж. § 81: коментари по член 2, буква и).
Лицето, което организира продажбата на такива машини на търг, предлагани
за продажба от консигнанти, следва да се счита за дистрибутор и
следователно трябва да гарантира, че върху машините е поставена
маркировка „СЕ“, че те са придружени от ЕО декларация за съответствие ,
изготвена и подписана от производителя или неговия упълномощен
представител, и че са придружени от инструкции — вж. § 83: коментари по
член 2, буква и).
§ 76

Пускане на пазара на съвкупности от машини

Съвкупностите от машини, които се сглобяват в помещенията на
потребителя от лице, различно от потребителя, се считат за пуснати на
пазара, когато приключат дейностите по сглобяване и съвкупността бъде
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предадена на потребителя за употреба — вж. § 38: коментари по член 2,
буква а), четвърто тире и § 79: коментари по член 2, буква и).
§ 77

Пускане на пазара на частично комплектувани машини

Частично комплектувани машини се считат за пуснати на пазара, когато
бъдат
предоставени
на
разположение
на
производителя
на
окомплектованата машина или на съвкупността от машини, в която се
вграждат — вж. § 46: коментари по член 2, буква ж).
Член 2
и) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което
проектира и/или произвежда машина или частично комплектувана
машина, по отношение на която се прилага настоящата директива и
който е отговорен за съответствието на тази машина или частично
комплектувана машина с настоящата директива предвид нейното
пускане на пазара от негово име, под собствената му марка, или за негова
собствена употреба. При липса на производител като описания по-горе,
като такъв се приема всяко физическо или юридическо лице, което пуска
на пазара или в действие машина или частично комплектувана машина, по
отношение на която се прилага настоящата директива;
§ 78

Определение за „производител“

За създадените от Директивата относно машините задължения, свързани
със съответствието на машините и частично комплектуваните машини,
отговаря производителят или неговият упълномощен представител. Тези
задължения са обобщени в член 5. Определението за „производител“,
заедно със следващото определение за „упълномощен представител“,
определят кой трябва да изпълни тези задължения.
Терминът „машина“ в определението за „производител“ е използван в широк
смисъл, което ще рече, че определението се прилага за производителя на
всеки от продуктите, изброени в член 1, букви а) — е) — вж. § 33: коментари
по член 2, първа алинея. Определението се прилага също така за
производителя на частично комплектувани машини.
§ 79

Кой е производителят?

Производителят може да бъде физическо или юридическо лице, а именно
физическо лице или правен субект като дружество или асоциация. Процесът
на проектиране и производството на машини или частично комплектувани
машини може да включва различни физически лица или дружества, но едно
от тях трябва да поеме отговорност, като производител, за съответствието
на машините или частично комплектуваните машини с Директивата.
Тъй като съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето
по Директивата се отнасят главно до проектирането и производството на
машини, лицето, което в най-голяма степен може да изпълни тези
изисквания, определено е лицето, което действително проектира и
произвежда машината, или което най-малкото контролира процеса на
проектиране и производство. В някои случаи производителят може сам да
проектира и произведе машините. В други случаи цялото или част от
проектирането или производство на машините може да се извършва от други
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лица (доставчици или подизпълнители). Въпреки това лицето, което поема
законовата отговорност за съответствието на машините или на частично
комплектуваните машини с оглед пускането им на пазара под свое собствено
име или търговска марка, трябва да осигурява достатъчен контрол върху
работата на доставчиците и подизпълнителите си и да притежава
достатъчно информация, за да гарантира, че може да изпълни всичките си
задължения в съответствие с Директивата, както е предвидено в член 5 —
вж. § 105: коментари по член 5, параграф 3.
Лицето, което създава съвкупност от машини, се счита за производител на
съвкупността — вж. § 38: коментари по член 2, буква а). Обикновено
елементите, от които се състои съвкупността от машини, се доставят от
различни производители. Отговорността за съответствието на съвкупността
като цяло трябва да се поеме обаче от едно лице. Тази отговорност може да
бъде поета от производителя на една или повече от съставните части, от
изпълнител или от потребителя. Ако потребителят създава съвкупност от
машини за своя собствена употреба, той се счита за производител на
съвкупността — вж. § 80 по-долу.
§ 80

Лице, което произвежда машини за своя собствена употреба

Лицето, което произвежда машини за своя собствена употреба, се счита за
производител и трябва да изпълни всички задължения,определени в член 5.
В такъв случай машината не се пуска на пазара, тъй като тя не се
предоставя от производителя на разположение на друго лице, а се използва
от самия производител. Въпреки това такива машини трябва да съответстват
на Директивата относно машините, преди да бъдат пуснати в действие —
вж. 86: коментари по член 2, буква к). Същото важи за потребител, който
създава съвкупност от машини за своя собствена употреба — вж. § 79 погоре.
§ 81

Други лица, които могат да бъдат счетени за производители

Разпоредбата, която се съдържа във второто изречение на определението
за „производител“, е предназначена да уреди ситуацията, която възниква за
определени машини, внесени в ЕС. Ако производител на машини, установен
извън ЕС, вземе решение да пусне продуктите си на пазара в ЕС, той може
сам да изпълни задълженията си съгласно Директивата относно машините
или да възложи на упълномощен представител да изпълни всички или част
от тези задължения от негово име — вж. § 84 и § 85: коментари по член 2,
буква й). От друга страна, решението за внасяне на машини в ЕС може да
бъде взето от вносител, дистрибутор или потребител. В някои случаи
машините могат да бъдат поръчани от посредник като дружество,
занимаващо се с износ например. В други случаи едно лице може да купи
машини извън ЕС и самостоятелно да ги внесе в ЕС, да поръча машини по
интернет или да купи машини в свободна зона с цел тяхното
разпространение или използване в ЕС.
Лицето, което пуска на пазара в ЕС такива машини, може да бъде в
състояние да гарантира, че производителят изпълнява своите задължения в
съответствие с Директивата. Ако това не е гарантирано обаче, лицето, което
пуска машините на пазара в ЕС, трябва само да изпълни тези задължения.
Същото важи и за лицето, което внася машините в ЕС за своя собствена
употреба. В тези случаи лицето, което пуска машините или частично
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комплектуваните машини на пазара на ЕС или пуска машини в експлоатация
в ЕС, се счита за производител и следователно трябва да изпълни всичките
задължения на производител, посочени в член 5.
Това означава, че лицето, което пуска машините на пазара, трябва да
разполага със средствата, за да изпълни тези задължения, които включват
да се гарантира, че машината отговаря на съответните съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, да се гарантира, че
техническото досие е на разположение, да се предоставят инструкции, да се
проведе подходящата процедура за оценяване на съответствието, да се
изготви и подпише ЕО декларация за съответствие на машините и да се
постави маркировката „СЕ“ — вж. § 103 — § 105: коментари по член 5.
Следва да се отбележи, че производител от ЕС или производител извън ЕС,
който поема инициатива за пускане на машини на пазара на ЕС, не може да
се позовава на разпоредбата, която е посочена във второто изречение на
определението, дадено в член 2, буква и), за да се отклони от изпълнението
на своите задължения по Директивата относно машините.
§ 82

Машини, които са модифицирани преди първото им пускане в
действие

В някои случаи машините се продават на вносител или дистрибутор, който
след това модифицира машините по искане на клиента, преди машините да
бъдат пуснати в действие за пръв път. Ако модификациите са били
предвидени или одобрени от производителя и обхванати от оценката на
риска на производителя, техническата документация и ЕО декларацията за
съответствие на ЕС, оригиналната маркировка „СЕ“ на производителя остава
валидна. От друга страна, ако модификацията е значителна (например
промяна на функцията и/или ефективността на машината) и не е предвидена
или одобрена от производителя, оригиналната маркировка „СЕ“ на
производителя става невалидна и трябва да бъде подновена — вж. § 72:
коментари по член 2, буква з). Лицето, което извършва модификацията,
тогава се счита за производител и трябва да изпълни всички задължения,
посочени в член 5, параграф 1.
§ 83

Дистрибутори

Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти съдържа
определение на „дистрибутор“, а именно: „всяко физическо или юридическо
лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя,
което предоставя определен продукт на пазара“ 24 . Директивата относно
машините не съдържа изрични задължения за дистрибуторите на машини,
освен ако дистрибуторът е упълномощеният представител на производителя
или лицето, което пуска машините на пазара — вж. § 81 по-горе. Ролята на
дистрибуторите на машини беше разяснена с решение на Съда на
Европейските общности 25 .

24

Член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във
връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
25

Решение на Съда на Европейските общности, 8 септември 2005 г., дело C-40/04:
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Съдът реши, че националните разпоредби могат да изискват дистрибуторите
да гарантират, че преди машината да бъде доставена на потребителя:


на нея е поставена маркировка „СЕ“,



тя е придружена от ЕО декларация за съответствие, изготвена и
подписана от производителя или от неговия упълномощен
представител, преведена на един от официалните езици на
държавата-членка, в която машината се пуска на пазара,



тя е придружена от инструкции на официалния език или езици на
въпросната държава-членка.

Ако производителят не е предоставил оригинални инструкции на този или
тези езици, дистрибуторът, който внася машината във въпросната езикова
зона, трябва да осигури превода — вж. § 257: коментари по точка 1.7.4.1 на
приложение I.
От дистрибутора обикновено се очаква да полага дължимата грижа по
отношение на машините, които доставя, да е запознат с разпоредбите, на
които те са предмет, и да се въздържа от доставяне на машини, които
очевидно не отговарят на изискванията на Директивата относно машините.
Въпреки това от дистрибутора не може да се изисква сам да проверява
съответствието на машината със съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето на Директивата относно машините.
В случай на съмнение относно съответствието на машините, от
дистрибутора се очаква да си сътрудничи с органите за надзор на пазара,
като например им съдейства за осъществяване на контакт с производителя
или с неговия упълномощен представител и за получаване от последните на
необходимата информация като например съответните елементи на
техническото досие — вж. § 98: коментари по член 4.
По отношение на специфичните задължения на дистрибуторите на вериги,
въжета и ремъци — вж. § 44: коментари по член 2, буква д) и § 357:
коментари по точка 4.3.1 на приложение I.
Член 2
й) „упълномощен представител“ е всяко установено в Общността
физическо или юридическо лице, което е упълномощено писмено от
производителя, за да изпълнява от негово име всички, свързани с
настоящата директива, задължения и формалности, или част от тях;
§ 84

Възможност за определяне на упълномощен представител

Производителят или неговият упълномощен представител носи отговорност
за задълженията, свързани с пускането на пазара и пускането в действие на
машини и пускането на пазара на частично комплектувани машини.
Определянето на упълномощен представител в ЕС е решение, което се
взема от производителите на машини или частично комплектувани машини,
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor
&docjo=docjo&numaff=C40/04%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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без значение дали са установени в ЕС или извън рамките му, за да се
подпомогне изпълнението на техните задължения съгласно Директивата.
Упълномощеният представител трябва да разполага с писмено пълномощно
от производителя, в което изрично се уточнява кои от задълженията,
посочени в член 5, са му възложени. Следователно упълномощеният
представител лице е различно от търговския агент или дистрибутора.
Упълномощеният представител може да бъде юридическо или физическо
лице, т.е. физическо лице или юридическо лице като дружество или
асоциация. Той трябва да е установен в ЕС, което ще рече, че той трябва да
има адрес на територията на една от държавите-членки.
Производителят трябва да гарантира, че неговият упълномощен
представител разполага с необходимите средствата за изпълнението на
всички задължения, които са му възложени. Това е особено важно, ако
упълномощеното лице е натоварено със задачата да извършва оценяване на
съответствието на машините — вж. § 105: коментари по член 5, параграф 3.
Производителят, установен извън ЕС, не е задължен да определи
упълномощен представител: производителят може директно да изпълнява
всички свои задължения. Въпреки това, без значение дали производителят е
назначил упълномощен представител, или не, той винаги трябва да посочва
в ЕО декларацията за съответствие или в декларацията за вграждане името
и адреса на лице, установено в ЕС, което е упълномощено да изготви
техническото досие или съответната техническа документация — вж. § 383:
коментари по приложение II, част 1, раздел А, точка 2 и § 385: коментари по
приложение II, част 1, раздел Б, точка 2.
Необходимо е да се отбележи също така, че, ако производителят е назначил
упълномощен представител за някои от задълженията, посочени в член 5,
ЕО декларацията за съответствие на машината или декларацията за
вграждане на частично комплектуваната машина трябва да включват името и
адреса както на производителя, така и на неговия упълномощен
представител — вж. § 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А,
точка 1, § 385: коментари по приложение II, част 1, раздел Б, точка 1.
§ 85 Задължения на упълномощения представител
Производителят може да даде пълномощно на упълномощения
представител да извършва всички посочени в член 5 задължения, или част
от тях.
Следователно, в случай на машини, задълженията, възложени от
производителя на упълномощения представител, може да включват да се
гарантира, че машините отговарят на съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, да се гарантира, че техническото досие
е на разположение, да се предоставят инструкциите, да се проведе
съответната процедура за оценяване на съответствието, да се изготви и
подпише ЕО декларацията за съответствие за машините и да се постави
маркировка „СЕ“ — вж. § 103 — § 105: коментари по член 5.
В случай на частично комплектувана машина, упълномощения от
производителя представител може да бъде упълномощен със съставянето
на съответната техническа документация, с изготвянето и предоставянето на
инструкциите за монтаж и с изготвянето и подписването на декларацията за
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вграждане на частично комплектуваната машина — вж. § 131: коментари по
член 13.
Член 2
к) „пускане в действие“ е първата употреба в рамките на Общността и в
съответствие с нейното предназначение на машина, по отношение на
която се прилага настоящата директива;
§ 86

Определение за „пускане в действие“

Директивата относно машините се прилага за машини, когато се пускат на
пазара и/или се пускат в действие. Машината, която е пусната на пазара в
ЕС, се пуска в действие, когато се използва за пръв път в ЕС. В такива
случаи задълженията на производителя по отношение на пускането на
пазара и пускането в действиена машините са едни и същи.
В случай на машина, която е произведена от дадено лице за негова
собствена употреба, или на съвкупност от машини, създадена от
потребителя (която не се пуска на пазара), Директивата относно машините
се прилага, когато машината или съвкупността от машини се пуска за пръв
път в действие. С други думи — тези машини трябва да отговарят на всички
разпоредби на Директивата, преди да бъдат използвани за пръв път в ЕС
според тяхното предназначение.
Член 2
л) „хармонизиран стандарт“ е техническа спецификация, приета от орган
по стандартизация, по-специално от Европейския комитет по
стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в
електротехниката
(Cenelec)
или
Европейския
институт
за
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) в рамките на мандата,
предоставен от Комисията в съответствие с процедурите, установени
от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни
1998 г., предвиждаща процедура за предоставяне на информация в
областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно
услугите, свързани с информационното общество(16), която е лишена от
задължителен характер.
(16)

ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за
присъединяване от 2003 г.

§ 87

Определение за хармонизиран стандарт“

Хармонизираните стандарти са съществено важни инструменти за прилагане
на Директивата относно машините. Тяхното прилагане не е задължително.
Въпреки това, когато препратките към хармонизираните стандарти са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, прилагането на
техните спецификации осигурява презумпция за съответствие със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, които те
обхващат — вж. § 110: коментари по член 7, параграф 2.
Освен това хармонизираните стандарти осигуряват добра представа за
равнището на техниката, което трябва да бъде взето предвид при
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прилагането на съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в приложение I — вж. § 162: коментари по Общ принцип 3
на приложение I.
Въпреки че определението на „хармонизирани стандарти“ се свързва с три
европейски организации по стандартизация (по-долу наричани „ЕОС“), на
практика само два ЕОС — CEN и CENELEC — се занимават с
разработването на стандарти в подкрепа на Директивата относно машините
— вж. § 112: коментари по член 7, параграф 2.
Правомощието, предоставено от Комисията, който се споменава в
определението, обикновено се нарича мандат. На 19 декември 2006 г.
Комисията издаде мандат M/396 на CEN и CENELEC, с който поиска от ЕОС
да бъде преразгледан съществуващият набор от хармонизирани стандарти
за машините в светлината на Директива 2006/42/ЕО и да се разработят
необходимите нови стандарти 26 .
(§ 88 Запазен)
Член 3
Специални директиви
Когато по отношение на дадена машина рисковете, предвидени в приложение
I, са напълно или частично покрити по по-специален начин от други директиви
на Общността, настоящата директива не се прилага или престава да се
прилага по отношение на тези рискове за тази машина, от датата на
прилагане на посочените по-горе други директиви.
§ 89

Директивата относно
вътрешния пазар

машините

и

други

директиви

за

В съответствие с член 3, за продуктите в приложното поле на Директивата
относно машините, разпоредбите на Директивата относно машините могат
да бъдат изцяло или отчасти заменени от други директиви на ЕС, които
включват по-конкретно всички или част от въпросните опасности.
Тези специфични директиви могат да бъдат всеобхватни директиви за
здравето и безопасността, които обхващат всички опасности, свързани с
машините, за продуктите в тяхното приложно поле. В съответствие с член 3
тези директиви се прилагат вместо Директивата относно машините за
продуктите в тяхното приложно поле – вж. § 90 по-долу.
В други случаи припокриването между специалните директиви и Директивата
относно машините е ограничено до една или няколко опасности. В
съответствие с член 3 в тези случаи се прилагат съответните изисквания на
специалната директива вместо съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето на Директивата относно машините —
вж. § 91 по-долу.
Освен специалните директиви, посочени в член 3, други директиви на ЕС
могат да се прилагат допълнително за машините в приложното поле на
Директивата относно машините за аспекти, които не са обхванати от
26

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/mandates/m-396_en.pdf
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Директивата относно машините, като електромагнитна съвместимост или
опазване на околната среда — вж. § 92 по-долу.
Останалите директиви на ЕС, посочени в следващите алинеи, са директиви
за гарантиране на свободното движение на стоки чрез техническа
хармонизация, на основата на член 95 от Договора за ЕО (сега член 114 от
ДФЕС). Те не включват директиви, основани на член 175 от Договора за ЕО
(сега член 192 от ДФЕС), свързани с опазването на околната среда, или
директиви, основани на член 137 от Договора за ЕО (сега член 153 от ДФЕС),
свързани със опазване на здравето и безопасността на работниците. За
връзката между Директивата относно машините и директивите, основани на
член 137 от Договора за ЕО (член 153 от ДФЕС) — вж. § 140: коментари по
член 15.
Директивите, посочени в § 90—§ 92, могат да се прилагат също така за
частично комплектуваните машини, посочени в член 1, буква ж).
Следва да се отбележи, че когато повече от една директива е приложима за
машини, процедурата за оценяване на съответствието, която се изисква от
всяка директива, може да е различна. В такъв случай оценяването на
съответствието, което следва да бъде направено в съответствие с всяка
директива, се отнася само до аспектите, които са обхванати по-специално от
въпросната директива.
Поставяната върху машините маркировка „СЕ“ указва, че машината
съответства на цялото приложимо законодателство на ЕС, което изисква
маркировка „СЕ“ — вж. § 106: коментари по член 5, параграф 4 и § 141:
коментари по член 16.
Когато, в допълнение към Директивата относно машините, за машините се
прилагат една или повече други директиви, изискващи ЕО декларация за
съответствие, производителят може да изготви една ЕО декларация за
съответствие за всички въпросни директиви, при условие че тази декларация
съдържа цялата информация, която се изисква от всяка директива. Това
може да не е възможно във всички случаи, тъй като някои директиви
определят специфичен формат на декларацията за съответствие. Във всеки
случай ЕО декларацията за съответствие на машините трябва да включва
декларация, че машините съответстват на останалите приложими директиви
— вж. § 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А, точка 4.
§90

Специални директиви, които се прилагат вместо Директивата
относно машините по отношение на машини, попадащи в
тяхното приложно поле

Директива
2009/48/EО
относно
безопасността на
детските
играчки 27

27

Директивата относно детските играчки е изчерпателна
директива за здравето и безопасността, която третира по
по-специален начин, отколкото Директивата относно
машините, опасностите от машините, предвидени да се
използват като детски играчки.
Следователно в съответствие с член 3, ДМ не се прилага
за машини, които са в обхвата на Директивата за детските
играчките.

ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.
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Директива
89/686/ЕИО
относно личните
предпазни
средства 28
(Директива
относно ЛПС)

ро

издание - юни 2010 г.

Директивата за ЛПС е изчерпателна директива за
здравето и безопасността, която третира по по-специален
начин, отколкото Директивата относно машините,
опасностите от машините, предвидени да се използват
като ЛПС, .
Следователно в съответствие с член 3, Директивата
относно машините не се прилага за машини, които са в
обхвата на Директивата относно ЛПС.
Следва да се отбележи, че продукти, които са предмет на
Директивата относно ЛПС, могат да бъдат монтирани на
машини, като например твърди или гъвкави направляващи
водачи за лични средства за защита при падане.

Директива
93/42/ЕИО 29 ,
изменена с
Директива
2007/47/ЕО 30

Директивата относно МИ е изчерпателна директива за
здравето и безопасността, която третира по по-специален
начин, отколкото Директивата относно машините,
опасностите от машините, предназначени за медицинска
употреба, .

относно
медицинските
изделия

Следователно в съответствие с член 3 Директивата
относно машините не се прилага за машини, попадащи в
приложното поле на Директивата относно МИ.

(Директива
относно МИ)

Следва да се отбележи, че в член 3 от изменената
Директива относно МИ се предвижда, че всички
съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето от Директивата относно машините, които са от
значение и не са включени в Директивата относно МИ, са
приложими към медицински изделия, които представляват
машини, докато всички други задължения, свързани с
пускането на пазара на такива изделия, в това число
процедурата за оценяване на съответствието, са посочени
само в Директивата относно МИ.

28

ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

29

ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

30

ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21.
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Директива
95/16/ЕО 31
относно
асансьорите
(Директива
относно
асансьорите)

ро

издание - юни 2010 г.

Директивата относно асансьорите е изчерпателна
директива за здравето и безопасността, която третира по
по-специален начин, отколкото Директивата относно
машините, опасностите от машините, предназначени за
употреба като асансьори, и опасностите от защитни
елементи за асансьори, .
Следователно, в съответствие с член 3 Директивата
относно машините не се прилага за асансьори или
защитни елементи, които попадат в приложното поле на
Директивата относно асансьорите.
Следва да се отбележи, че в раздел 1.1 на приложение I
към Директивата относно асансьорите се предвижда, че
всички съответни съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето от Директивата относно машините,
които не са включени в приложение I към Директивата
относно асансьорите, са приложими за асансьори, докато
всички останали задължения, свързани с пускането на
пазара на такива асансьори, в това число процедурата за
оценяване на съответствието, са определени единствено
от Директивата относно асансьорите.
Директивата относно машините се прилага за асансьори,
които са изключени от приложното поле на Директивата
относно асансьорите, освен ако те са изключени също така
от приложното поле на Директивата относно машините —
вж. § 47 — § 70: коментари по член 1, параграф 2 и § 151:
коментари по член 24.

Директива
2000/9/ЕО 32
относно
въжените линии
за превоз на хора

Директивата относно въжените линии е изчерпателна
директива за здравето и безопасността, която третира по
по-специален начин, отколкото Директивата относно
машините, опасностите от машините, предназначени за
употреба като въжени линии за превоз на хора. .
Следователно в съответствие с член 3 Директивата
относно машините не се прилага за предназначените за
превоз на хора въжени линии, които са в приложното поле
на Директивата относно въжените линии.
Директивата относно машините се прилага за определени
въжени линии, които са извън приложното поле или са
изключени от приложното поле на Директивата относно
въжените линии, като например въжени линии за
транспортиране единствено на стоки и въжени линии за
селскостопански, минни и промишлени цели.
Други съоръжения, които са изключени от приложното
поле на Директивата относно въжените линии, са
изключени също така и от приложното поле на
Директивата относно машините, като например средствата
за транспорт по вода или по железопътни мрежи или
специалното оборудване за панаири или увеселителни
паркове — вж. § 49 и § 57: коментари по член 1,
параграф 2.

31

ОВ L 213, 7.9.1995 г., стр. 1.

32

ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 21.
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ро

издание - юни 2010 г.

§ 91 Специални директиви, които, по отношение на специфични
опасности, може да се прилагат към машини вместо
Директивата относно машините
Директива 94/9/ЕО 33 за

сближаване на
законодателствата на
държавите-членки относно
съоръжения и системи за
защита, предназначени за
експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера
(Директива относно защитата от
експлозия)

В съответствие с член 3, по отношение
на
опасността
от
експлозия,
Директивата относно защитата от
експлозия се прилага към машини, които
са предназначени за употреба в
потенциално експлозивна атмосфера.
Препратката
към
„специалните
директиви на Общността“ във втора
алинея на точка 1.5.7 на приложение I
към Директивата относно машините
следва да се разбира като препратка
към Директивата относно защитата от
експлозия.
Следва да се отбележи, че Директивата
относно защитата от експлозия не се
прилага към пространства в машините, в
които може да има потенциално
експлозивна атмосфера, или към
опасности от експлозия, които не се
дължат на атмосферни условия. 34
Рисковете от експлозия, които се
причиняват от самата машина или в нея,
или от газове, течности, прах, пари или
други вещества, произвеждани или
използвани от машината, са обхванати
от Директивата относно машините — вж.
§ 228: коментари по точка 1.5.7 на
приложение I.
Производителят на машини може да
вгради съоръжения, предназначени за
работа в потенциално експлозивна
атмосфера, защитни системи или
елементи, които вече са пуснати на
пазара, за да предотврати риск от
експлозия в пространства в рамките на
машините.
В
такъв
случай
ЕО
декларацията за съответствие на
машината не следва да съдържа
препратка към Директивата относно
защитата
от
експлозия,
но
ЕО
декларациите за съответствие на
съоръжения, предназначени за работа в
потенциално експлозивна атмосфера,
системи или елементи, вградени в
машината, трябва да бъдат включени в
техническото досие на производителя
на машините — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А, раздел 1,
буква а).

33

ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.
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Директива 84/500/ЕИО
относно керамичните предмети,
предназначени за контакт с храни 35
Регламент (ЕО)
№ 1935/2004 36
относно материалите и
предметите, предназначени за
контакт с храни, и за отмяна на
Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО
Директива 2002/72/ЕО на
Комисията 37

ро

издание - юни 2010 г.

В съответствие с член 3, разпоредбите
на ЕС по отношение на материалите и
предметите, предназначени за контакт с
храни, се прилагат за съответните части
от машините за храни.
Препратката в раздел 2.1.1, буква а) на
приложение I към Директивата относно
машините към „съответните директиви“
следва да се разбира като препратка
към
Директива 84/500/ЕИО,
Регламент (ЕО) № 1935/2004
и
Директива 2002/72/ЕО.

относно материали и предмети от
пластмаси, предназначени за
контакт с храни
Директива 2009/105/ЕО 38
относно обикновените съдове под
налягане
(кодифициран вариант)
(Директива относно ОСН)

В съответствие с член 3 Директивата
относно ОСН се прилага за опасности,
свързани с налягане, за обикновени
съдове
под
налягане
серийно
производство в рамките на нейното
приложно поле, които са вградени в
машини или са свързани с машини.
Следва да се отбележи, че Директивата
относно машините обхваща риска от
счупване по време на работа — вж.
§ 207: коментари по точка 1.3.2 на
приложение I.

34

Вж. Насоки за прилагане на Директива 94/9/ЕО от 23 март 1994 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи,
предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера — трето издание,
юни 2009 г.:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.h
tm
35

ОВ L 277, 20.10.1984 г., стр. 12

36

ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

37

ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.

38

ОВ L 264, 8.10.2009 г., стр. 12.
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Директива 2009/142/ЕО 39
относно газовите уреди
(Директива относно ГУ)

ро

издание - юни 2010 г.

Директивата относно ГУ се прилага за
газови уреди, използвани за готвене,
отопление,
затопляне
на
вода,
охлаждане, осветление или пране, в
това число горелките с принудително
подаване на въздух, и за устройствата
за такива уреди.
В съответствие с член 3, по отношение
на
опасностите,
които
обхваща,
Директивата относно ГУ се прилага
също и за газови уреди, които са
вградени в машини, попадащи в нейното
приложно поле.
Уредите, които специално са създадени
за използване в промишлени процеси,
извършвани в промишлени помещения,
са изключени от Директивата относно
ГУ. Тези уреди и други газови уреди,
които са изключени от приложното поле
на Директивата относно ГУ, са предмет
на Директивата относно машините, ако
попадат в нейното приложно поле или
са вградени в машини.
Директивата относно машините се
прилага също така за газови уреди от
приложното поле на Директивата
относно ГУ, които имат задвижвани
движещи се части, по отношение на
опасности, които не са обхванати от
Директивата относно ГУ.

39

OJ L 330, 16.12.2009, p. 10.
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Директива 97/23/ЕО 40
относно съоръженията под
налягане
(Директива относно СН)

ро

издание - юни 2010 г.

В съответствие с член 3 Директивата
относно СН се прилага в рамките на
приложното ѐ поле за, свързаните с
налягане опасности по отношение на
вградени в машини или свързани с
машини съоръжения под налягане Ако
съоръжение под налягане, което вече е
пуснато на пазара, бъде вградено в
машина,
техническото
досие
на
производителя на машините трябва да
съдържа
ЕО
декларация
за
съответствие за това съоръжение под
налягане според Директивата относно
СН — вж. § 392: коментари по
приложение VII,
част А,
раздел 1,
буква а).
Съоръжение
под
налягане,
класифицирано в не по-висока от първа
категория, което е вградено в машини от
приложното поле на Директивата
относно машините, е изключено от
приложното поле на Директивата
относно СН. Директивата относно
машините следователно се прилага
изцяло към такива съоръжения.
Следва да се отбележи, че Директивата
относно машините обхваща риска от
счупване по време на работа — вж.
§ 207: коментари по точка 1.3.2 на
приложение I.

40

ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1.
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§ 92 Директиви, които в допълнение към Директивата относно
машините, може да се прилагат за машини по отношение на
опасности, които не са обхванати от Директивата относно
машините
Директива 89/106/ЕО 41
относно строителните
продукти
(Директива относно СП)

Директивата
относно
СП
определя
изисквания, свързани с пригодността на
строителните продукти за строежи, в които те
се влагат.
Директивата относно СП се прилага в
допълнение към Директивата относно
машините за машини, които са проектирани
за постоянно влагане в строежи, като
например механизирани врати, врати,
прозорци, кепенци и щори, вентилационни и
климатични системи.
Следва да се отбележи, че прилагането на
Директивата относно СП е възможно само
когато на разположение има хармонизирана
техническа спецификация.

Директива 97/68/ЕО 42 ,
изменена от
Директиви 2002/88/ЕО 43 и
2004/26/ЕО 44
относно емисиите на
газообразни и прахообразни
замърсители от двигатели с
вътрешно горене,
инсталирани в извънпътна
подвижна техника
(Директива относно ИПТ)

41

OJ L 40, 11.2.1989, p. 12.

42

OJ L 59, 27.2.1998 p. 1.

43

OJ L 35, 11.2.2003 p. 28.

44

OJ L 146, 30.4.2004 p. 1.
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Директивата
относно
ИПТ
определя
изискванията за опазване на околната среда
от емисии на газообразни и прахообразни
замърсители от двигатели с вътрешно
горене, инсталирани в извънпътна подвижна
техника, която е в нейното приложно поле.
Двигателите, инсталирани в извънпътна
подвижна техника, трябва да бъдат
обозначени с маркировката, посочена в
член 6 и описана в раздел 3 на приложение I,
към Директива 97/68/ЕО, но тази Директива
не следва да се упоменава в ЕО
декларацията за съответствие на машините.
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Директива 1999/5/ЕО 45
относно радионавигационното
оборудване и
далекосъобщителното крайно
оборудване
(Директива относно РОиДКО)

ро

издание - юни 2010 г.

Изискванията на Директивата относно
РОиДКО по отношение на използването на
радиочестотния спектър се прилагат за
радионавигационно
оборудване
и
далекосъобщително крайно оборудване,
което е в рамките на нейното приложно поле
и, което е вградено в машини, като например
определени устройства за дистанционно
управление.
Следва да се отбележи, че безопасността на
системите за дистанционно управление на
машини е предмет на Директивата относно
машините — вж. § 184: коментари по точка
1.2.1 на приложение I.

Директива 2000/14/ЕО 46 ,
изменена от
Директива 2005/88/ЕО 47
относно шумовите емисии на
съоръжения, предназначени
за използване на открито
(Директива относно СУИС)

45

ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.

46

ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1.

47

ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 44.

Директивата
относно
СУИС
определя
изискванията за шумовите емисии в
околната
среда
на
съоръженията,
предназначени за използване на открито,
които попадат в нейното приложно поле. 48
Следва да се отбележи, че последната
алинея
на точка 1.7.4.2, буква ф) на
приложение I към Директивата относно
машините гласи, че изискванията на
Директивата относно СУИС, свързани с
измерването на нивата на звуково налягане
или нивата на звукова мощност се прилагат
за машини в приложното поле на
Директивата относно СУИС и че съответните
разпоредби на този раздел не се прилагат —
вж. § 229 и § 230: коментари по точка 1.5.8 и
§273: коментари по точка 1.7.4.2, буква ф) на
приложение I.

48

Вж. Насоки за прилагане на Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm.
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Директивата
относно
ООВ
определя
ограничения за употребата на определени
опасни вещества в електрическото и
електронното оборудване, числящо се към
категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10, както е
посочено в приложение I, раздел А към
Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО).

(Директива относно ООВ)

Определени продукти, които принадлежат
към тези категории, също могат да попадат в
приложното поле на Директивата относно
машините, като например категории 1 —
големи домакински уреди, които не са
предназначени за домашна употреба, 6 —
електрически и електронни средства, 7 —,
уреди за спорт и отдих с източник на енергия
и 10 — автоматични дозатори.

Директива 2004/108/ЕО 50

Директивата относно ЕМС се прилага за
машини, които съдържат електрически и
електронни части, които могат да генерират
или да бъдат засегнати от електромагнитни
смущения.
Директивата
относно
ЕМС
обхваща аспектите на електромагнитната
съвместимост, свързани с функционирането
на машините 51 .

относно електромагнитната
съвместимост
(Директива относно ЕМС)

Въпреки това Директивата относно машините
обхваща устойчивостта на машините на
електромагнитни смущения, свързани с
безопасността,
без
значение
дали
последните се предават чрез излъчване или
по проводник — вж. § 184: коментари по
точка 1.2.1 и § 233: коментари по точка 1.5.11
на приложение I.
Директива 2005/32/ЕО
за създаване на рамка за
определяне на изискванията
за екодизайн към
енергоемките продукти
(Директива относно ЕП)

49

ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

50

ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.

51

Директивата относно ЕП предвижда рамка за
приемане на изискванията за екодизайн на
промишлените продукти.
Мерките за прилагане, приети в рамките на
Директивата относно ЕП, могат да се
прилагат за машини или оборудване, което
се вгражда в машини, като например помпи.

Вж. Ръководство за Директива 2004/108/ЕО относно ЕМС, 21 май 2007 г.:
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf
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Член 4
Надзор на пазара
1.

§ 93

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, така че
машините да могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие само
ако отговарят на отнасящите се до тях разпоредби на настоящата
директива и не увреждат здравето и безопасността на хората и при
необходимост на домашни животни или вещи, когато са инсталирани
и поддържани в съответствие с изискванията и са използвани според
предназначението им или при предвидими в разумни граници условия.
...
Надзор на пазара

В член 4 е определено задължението на държавите-членки да гарантират, че
разпоредбите на Директивата относно машините се прилагат правилно за
машини и частично комплектувани машини, и че машините, които се пускат
на пазара и се пускат в действие, са безопасни.
Терминът „машини“ в член 4, параграф 1 е използван в широк смисъл, като
се отнася за продуктовите категории, посочени в член 1, параграф 1, букви а)
— е) — вж. § 33: коментари по първа алинея на член 2.
Основните правила за надзор на пазара са определени в глава III от
Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти 52 .
Регламентът се прилага пряко от 1 януари 2010 г. Неговите разпоредби,
свързани с надзора на пазара, са допълнителни към разпоредбите на
Директивата относно машините, с други думи — те се прилагат, когато
Директивата относно машините не съдържа специални разпоредби, които
имат същата цел 53 .
Следните коментари се отнасят както до разпоредбите на член 4 от
Директивата относно машините, така и до допълнителните разпоредби,
включени в глава III от регламента. Съответните разпоредби от регламента
са обобщени и в бележките под линия са направени препратки към
съответните членове от регламента. Въпреки това е необходимо читателите
да правят справка в пълния текст на регламента.
С термина „надзор на пазара“ се обозначават извършваните от държавни
органи дейности и предприетите от тези органи мерки, с които се цели да се
гарантира, че продуктите, които са предмет на директивата, са били
подложени на изискваните процедури за оценяване на съответствието, че те
отговарят на приложимите съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето и — за комплектуваните продукти — че са безопасни 54 .
Надзорът на пазара се извършва, когато или след като такива продукти
бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие. Следователно надзорът на
52

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 — ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

53

Вж. член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

54

Вж. член 2, параграф 17 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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пазара се различава от оценяването на съответствието, което цели да
гарантира съответствието на продуктите преди да бъдат пуснати на пазара
или пуснати в действие.
§ 94

Надзор на пазара на машини

Надзорът на пазара на машини, който се изисква от член 4, параграф 1,
включва най-малко следните дейности:


проверка дали машините, които са пуснати на пазара или пуснати в
действие, са обозначени с маркировка „СЕ“ и са придружени от
правилна ЕО декларация за съответствие на — вж. § 103: коментари
по член 5, параграф 1, § 141: коментари по член 16, § 383: коментари
по приложение II, част 1, раздел А и § 387: коментари по
приложение III,



гарантиране, че машините, които са пуснати на пазара или пуснати в
действие, са били подложени на съответната процедура за оценяване
на съответствието — вж. § 127 — § 130: коментари по член 12,



проверка дали машините, които са пуснати на пазара или пуснати в
действие, са придружени от необходимата информация като
инструкции — вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1 и § 254 —
§ 256: коментари по точка 1.7.4 на приложение I,



когато в машината е вградена частично комплектувана машина,
проверка дали инструкциите за монтаж на производителя на частично
комплектуваната машина са следвани правилно от производителя на
комплектуваната машина или съвкупността от машини,



наблюдение на съответствието на машините, които са пуснати на
пазара или пуснати в действие, за да се гарантира, че те отговарят на
съществените приложими изисквания за безопасност и опазване на
здравето и не застрашават здравето и безопасността на лицата и,
когато е целесъобразно, домашните животни или вещи — вж. § 103:
коментари по член 5, параграф 1 и § 160: коментари по Общ принцип 2
от приложение I,



предприемане на подходящи действия, за да се гарантира, че
несъответстващите продукти се привеждат в съответствие или се
изтеглят от пазара — вж. § 122 — § 126: коментари по член 11 и § 142:
коментари по член 17.

Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето на
Директивата относно машините се отнасят главно до здравето и
безопасността на хората, в това число оператори и други изложени на риск
лица — вж. § 166 и § 167: коментари по точка 1.1.1, букви в) и г) на
приложение I. Съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето се прилагат също така, когато е целесъобразно, към здравето и
безопасността на домашните животни. Това може да е от значение например
за машини, предназначени за употреба със селскостопански животни или
предвидени да бъдат в контакт с такива, с коне или домашни любимци.
Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето се
прилагат също така, където е целесъобразно, към защитата на имуществото,
например срещу рискове от пожар или експлозия — вж. § 227 и § 228:
коментари по точки 1.5.6 и 1.5.7 на приложение I.
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Надзорът на пазара може да се извършва на всеки етап след приключване
на производството на машината, веднага щом въпросният продукт е бил
предоставен на разположение за разпространение или употреба в ЕС — вж.
§ 73: коментари по член 2, буква з). Машините могат да бъдат проверявани в
помещенията
на
производителите,
вносителите,
дистрибуторите,
дружествата за отдаване под наем, при транзит или на външните граници на
ЕС.
Съответствието на машините може да се проверява също и след пускането
им в действие в помещенията на потребителите, като в този случай обаче
органите за надзор на пазара трябва да се стремят да разграничават
характеристиките на машините, както са били доставени от производителя,
от характеристиките, които може да са резултат от модификации, направени
от потребителя — вж. § 382: коментари по приложение II, част 1, раздел А.
Това може да бъде улеснено от преглед на съответните елементи на
техническото досие на производителя — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А. Съответствието на машините, произведени от
потребителя за негова собствена употреба, също може да бъде проверено,
след като са били пуснати в действие— вж. § 86: коментари по член 2,
буква к).
Ако несъответствието на машините в употреба създава риск за
потребителите, националните органи, които отговарят за здравословните и
безопасни условия на труд, могат да изискат от потребителите да вземат
необходимите мерки с оглед защита на хората и, в случай на сериозен риск,
да забранят употребата на машината. Такива мерки могат да бъдат
предприети в рамките на националните разпоредби за прилагане на
Директива 2009/104/ЕО относно използването на работно оборудване — вж.
§ 140: коментари по член 15. В такива случаи обаче органите за надзор на
пазара
въз основа на Директивата относно машините следва да
предприемат също и необходимите действия по отношение на
производителя на съответните машини.
Когато оценяват съответствието на машините, органите за надзор на пазара
трябва да вземат предвид равнището на техниката, в това число, където е
целесъобразно, действащите хармонизирани стандарти към момента на
пускане на машината на пазара — вж. § 161 и § 162: коментари по Общ
принцип 3 от приложение I.
Органите за надзор на пазара трябва да вземат предвид използването на
машините, както е предвидено от производителя, както и разумно
предвидимата неправилна експлоатация — вж. § 171 и § 172: коментари по
точка 1.1.1, букви з) и и) на приложение I.
Член 4 (продължение)
...
2.
Държавите-членки вземат всички необходими мерки, така че частично
комплектуваните машини да бъдат пускани на пазара единствено, ако
отговарят на отнасящите се до тях разпоредби на настоящата
директива.
...

87

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

§ 95

ро

издание - юни 2010 г.

Надзор на пазара на частично комплектувани машини

Член 4, параграф 2 изисква държавите-членки да извършват надзор на
пазара на частично комплектувани машини.
Надзорът на пазара на частично комплектувани машини може да се
извършва преди частично комплектуваните машини да бъдат вградени в
крайните машини или съвкупност от машини. Органите за надзор на пазара
могат да извършват също така проверки на машини или съвкупности от
машини, в които са били вградени частично комплектувани машини. В такъв
случай надзорът на пазара на частично комплектувани машини
представлява аспект от надзора на пазара на крайните машини.
Ако бъде открито несъответствие в частично комплектуваната машина след
като е била вградена, органите за надзор на пазара могат да проверят в
техническото досие за крайната машина дали в декларацията за вграждане
на частично комплектуваната машина е посочено, че въпросното съществено
изискване за безопасност и опазване на здравето е било приложено и
изпълнено — вж. § 384: коментари по приложение II, част 1, раздел Б. В
такъв случай органите за надзор на пазара следва да се обърнат към
производителя на частично комплектуваната машина.
Надзорът на пазара на частично комплектувани машини включва следните
дейности:
а) гарантиране, че частично комплектуваните машини, които са пуснати
на пазара, са били предмет на съответната процедура — вж. § 131:
коментари по член 13;
б) проверка дали частично комплектуваните машини, които са пуснати на
пазара, са придружени от правилна декларация за вграждане. Поспециално, гарантиране, че декларацията за вграждане включва
декларация за това, кои съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето са приложени и изпълнени— вж. § 131:
коментари по член 13 и § 384: коментари по приложение II, част 1,
раздел Б;
в) проверка дали инструкциите за монтаж на производителя са изготвени
така, че да дадат възможност на производителя на комплектуваната
машина правилно да монтира частично комплектуваната машина —
вж. § 131: коментари по член 13 и § 390: коментари по приложение VI;
г) наблюдение на съответствието на частично комплектуваните машини,
които са пуснати на пазара, със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, които производителят посочва,
дали са приложени и изпълнени— вж. § 385: коментари по
приложение II, буква Б, раздел 4. наблюдението на частично
комплектуваните машини може да бъде улеснено чрез справка в
съответната техническа документация — вж. § 394: коментари по
приложение VII, част Б;
д) предприемане на подходящи мерки по отношение на частично
комплектуваните машини, които не съответстват на някоя от
разпоредбите, посочени в букви а)—г) по-горе. Въпреки че
Директивата относно машините не предвижда мерките, които следва
да бъдат предприети, ясно е, че органите за надзор на пазара трябва
да изискат от производителя на частично комплектуваните машини да
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приведе своите продукти в съответствие с разпоредбите, предвидени в
букви а)—г) по-горе, и, ако той не направи това, да гарантират, че
продуктът е изтеглен от пазара.
Член 4 (продължение)
...
3.
Държавите-членки създават или определят компетентните органи,
които ще контролират съответствието на машините и частично
комплектуваните машини по отношение на разпоредбите, предвидени в
параграфи 1 и 2.
4.

§ 96

Държавите-членки определят задълженията, организацията и
правомощията на компетентните органи, предвидени в параграф 3,
като информират за това Комисията и останалите държави-членки и
като също така им съобщават всяко последващо изменение.
Органи за надзор на пазара

Терминът „компетентни органи“ означава органа или органите на всяка
държава-членка, които са отговорни за извършването на надзора на пазара
на нейната територия 55 . В член 4, параграф 3 и член 4, параграф 4 се
изисква от държавите-членки да определят органите, които да отговарят на
извършването на надзора на пазара и да определят техните задължения,
организация и правомощия. Държавите-членки са свободни да определят как
ще бъде организиран техния надзор на пазара. Системата за надзор на
пазара обаче трябва да отговаря на определени критерии:


органите за надзор на пазара следва да изпълняват своите
задължения независимо, безпристрастно и непредубедено 56 ,



държавите-членки следва да предоставят на органите за надзор на
пазара подходящи ресурси от гледна точка на персонал и бюджет за
изпълнение на техните задължения,



законовите правомощия, които следва да бъдат предоставени на
органите за надзор на пазара, включват правомощие да изискват от
стопанските субекти да предоставят на разположение необходимата
документация и информация и, където е обосновано, да влизат в
помещенията на стопанските субекти и да вземат необходимите
представителни образци от продуктите 57 ,



държавите-членки трябва да гарантират, че правомощията, които са
дадени на органите за надзор на пазара се упражняват в съответствие
с принципа на пропорционалност 58 ,



държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че обществеността е запозната със съществуването и
отговорностите на националните органи за надзор на пазара, че ѐ е

55

Вж. член 2, параграф 18 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

56

Вж. член 19, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

57

Вж. член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

58

Вж. член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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известно кои са тези органи, както и какви са начините да се влезе във
връзка с тях 59 ,


системата за надзор на пазара трябва да може да обхваща цялата
гама от продукти, които са предмет на Директивата относно машините,
в това число машини за професионална употреба и машини,
предназначени за употреба от потребители 60 . В някои държави-членки
един орган може да обхваща целия диапазон от продукти. В други
държави-членки надзорът на пазара във връзка с Директивата относно
машините може да е споделен например между органа, отговарящ за
защитата на потребителите, и органа, отговарящ за здравословните и
безопасни условия на труд,



ако е свързан повече от един орган, държавите-членки трябва да
предвидят мерки за осигуряване на необходимото сътрудничество и
комуникация между тях 61 ,



органите за надзор на пазара трябва да разполагат със средства за
извършване на необходимите технически инспекции и тестове или,
най-малко, те трябва да имат достъп до необходимите съоръжения,
както се изисква 62 . Държавните органи, които са отговорни за надзора
на пазара, могат да възлагат определени специални задължения, като
изпитване и техническо инспектиране на машини, на компетентни
органи за изпитвания и проверки, в това число частни органи. Въпреки
това държавните органи за надзор на пазара остават отговорни за
всички решения, свързани с надзора на пазара, и предприетите мерки
въз основа на изпитвания или проверки, извършени от тяхно име от
такива органи.

§ 97

Система за надзор на пазара

Системата за надзор на пазара трябва да включва:


процедура за разглеждане на жалби относно несъответстващи
машини,



система за наблюдение и предприемане на действия по доклади и
данни, свързани с произшествия и случаи на увреждане на здравето,
причинени от машини,



проучвания на определени категории машини и проверка и изпитване
на образци,



подходящи средства за проверка дали действително се предприемат
коригиращи действия,



средства за проследяване на научни и технически знания, отнасящи се
до въпроси за безопасност и опазване на здравето по отношение на
машините 63 .

59

Вж. член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

60

Вж. член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

61

Вж. член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

62

Вж. член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

63

Вж. член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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Очевидно органите за надзор на пазара не могат да проверяват всички
продукти, които се пускат на пазара, но равнището на наблюдение на
продукти на пазара трябва да бъде достатъчно, за да се гарантира, че
дейността по надзор на пазара се възприема от съответните заинтересовани
лица и има съществено въздействие върху поведението на стопанските
субекти.
Органите за надзор на пазара следва да предприемат подходящи действия,
когато жалби или доклади за произшествия, злополуки или случаи на
увреждане на здравето, дължащо се на машини, показват, че въпросните
машини не съответстват на съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето на Директивата относно машините.
Органите за надзор на пазара следва да проследяват решенията, взети от
Комисията в съответствие с процедурата на предпазна клауза — вж. § 122 —
§ 126: коментари по член 11. Органите за надзор на пазара следва да
проследяват също така информацията за опасни продукти, която е съобщена
в рамките на Системата за бърз обмен на информация (RAPEX), създадена
съгласно Директивата относно общата безопасност на продуктите 64 .
В допълнение към подобни ответни действия, дейността по надзор на пазара
се организира въз основа на периодични програми за надзор на пазара,
които следва да бъдат редовно преглеждани и актуализирани с оглед
подобряване на тяхната ефективност. Програмата за надзор на пазара за
машини може да бъде включена или в обща програма за надзор на пазара,
или да бъде предмет на специална секторна програма. Програмите за
надзор на пазара трябва да бъдат съобщени на другите държави-членки и на
Комисията и да бъдат направени обществено достояние, в това число чрез
електронни средства за комуникация. Първото подобно съобщаване трябва
да бъде направено до 1 януари 2010 г. Програмите за надзор на пазара
трябва да се преразглеждат най-малко веднъж на всеки четири години, а
резултатите от прегледа трябва да се съобщават на останалите държавичленки и на Комисията и да се предоставят на разположение на
обществеността 65 .
Дейността по надзора на пазара следва да се базира на оценка на риска с
цел да бъде възможно най-ефективна. Необходимо е да се обърне
специално внимание на продуктовите области, за които има доказателства
за слабо прилагане на разпоредбите на Директивата или в които, въпреки
прилагането на Директивата, нивото на произшествия или случаи на
увреждане на здравето в резултат на употреба на машини остава високо.
Нужно е сътрудничество и координация между органите за надзор на пазара
на държавите-членки с цел да се оптимизира използването на ресурсите —
вж. § 144: коментари по член 19. Регламентът, в който са определени
изискванията за акредитация и надзор на пазара, свързани с пускането на
пазара на продукти, предвижда специални мерки за подобряване на това
сътрудничество, както и мерки за гарантиране на подходящо сътрудничество
с компетентните органи на трети държави 66 .
64

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г.
относно общата безопасност на продуктите — ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

65

Вж. член 18, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

66

Вж. членове 24, 25 и 26 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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Инструменти за надзор на пазара
Маркировка „СЕ“ и ЕО декларация за съответствие

Маркировката „СЕ“, поставена на машините, и ЕО декларацията за
съответствие на производителя, която следва да придружава машините, са
първите елементи, които се проверяват от органите за надзор на пазара —
вж. § 141: коментари по член 16, § 385: коментари по приложение II, част 1,
раздел А и § 387: коментари по приложение III.
По-специално ЕО декларацията за съответствие предоставя съществено
важна информация, която дава възможност на органите за надзор на пазара
да извършат необходимите проверки:


кои са производителят на машините и неговият упълномощен
представител, където е целесъобразно,



лицето, което е упълномощено да изготви техническото досие,



следваната процедура за оценяване на съответствието и кой е
обвързаният нотифициран орган, където е целесъобразно,



останалите директиви, които са приложени, за да бъдат обхванати
определени опасности по-конкретно — вж. § 89 — § 92: коментари по
член 3,



хармонизираните стандарти или други технически спецификации,
които са приложени, когато е целесъобразно.

С цел да се възползват от презумпцията за съответствие, която се осигурява
от прилагането на хармонизирани стандарти, производителите трябва да
включат в ЕО декларацията за съответствие препратка към
хармонизирания(ите) стандарт(и), който(които) е(са) приложен(и). Трябва да
се напомни обаче, че прилагането на хармонизираните стандарти остава
доброволно — вж. § 110 и § 111: коментари по член 7, параграф 2, § 114:
коментари по член 7, параграф 3 и § 385: коментари по приложение II, част 1,
раздел А.
В случай на машини, които принадлежат на една от категориите, изброени в
приложение IV, когато производителят е спазил процедурата за оценяване
на съответствието с вътрешни проверки на производството на машината в
съответствие с приложение VIII, производителят трябва да отбележи в ЕО
декларацията
за
съответствие
препратка(и)
към
приложения(те)
хармонизиран(и) стандарт(и), тъй като прилагането на хармонизирани
стандарти, които обхващат всички съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето, приложими към машините, е условие за използване на
тази процедура за оценяване на съответствието — вж. § 129: коментари по
член 12, параграф 3.
Когато ЕО декларацията за съответствие съдържа препратка към
хармонизиран стандарт, органите за надзор на пазара имат право да считат,
че производителят изцяло е приложил спецификациите на стандарта. Ако
производителят не е приложил всички спецификации на хармонизиран
стандарт, той все пак може да включи препратка към стандарта в ЕО
декларацията за съответствие , като в този случай обаче трябва да отбележи
спецификациите на стандарта, които е приложил или, съответно, не е
приложил.
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Инструкциите
Проверката на инструкциите, които трябва да придружават машината, също
може да предостави важна информация за целите на надзора на пазара.
Инструкциите трябва да бъдат предоставени на официалния език или езици
на държавата, в която машината ще се използва — вж. § 256: коментари по
точка 1.7.4 на приложение I.
По-специално инструкциите трябва да посочват нормалната експлоатация на
машината, което трябва да бъде взето предвид в хода на всяка проверка на
съответствието на машините — вж. § 171: коментари по точка 1.1.1, буква з)
на приложение I.
Техническо досие или съответна техническа документация
Ако органите за надзор на пазара имат съмнения относно съответствието на
машини със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, те могат да поискат да им бъде предоставено техническото досие
на производителя — вж. § 393: коментари по приложение VII, част А, точки 2
и 3. В случай на частично комплектувана машина, органите за надзор на
пазара могат да поискат да им бъде предоставена съответната техническа
документация на производителя — вж. §394: коментари по приложение VII,
част Б. Такова искане може да бъде направено на всеки етап от процеса по
надзор на пазара.
Тези разпоредби имат две цели: от една страна, предоставянето на
съответните елементи на техническото досие или на съответната техническа
документация дава възможност на производителя да обясни мерките, които
е предприел, за да се справи с рисковете, свързани с машините, с оглед на
постигането на съответствие с приложимите съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето. От друга страна, прегледът на тези
документи помага на органите за надзор на пазара да извършат проверката
и да отхвърлят или потвърдят съмненията си по отношение на
съответствието на въпросните машини. Не е необходимо обаче органите за
надзор на пазара да изискват тези документи, ако считат, че вече разполагат
с достатъчно информация, с която да обосноват решението си.
Искането за предоставяне на техническото досие или на съответната
техническа документация следва да посочва същността на съмнението
относно съответствието на въпросните машини и частите или аспектите на
машините, които са обект на проверката. Следва да се изискват само
елементите на техническото досие или съответната техническа
документация, които са необходими за проверката, така че да не се създава
непропорционална тежест за производителя.
Ако в отговор на такова надлежно обосновано искане не бъдат предоставени
техническото досие за машините или съответната техническа документация
за частично комплектуваните машини, това може да даде основание за
съмнение
относно
съответствието
на
машините
или
частично
комплектуваните машини — вж. § 393: коментари по приложение VII, част А,
раздел 3 и § 394: коментари по приложение VII, част Б, буква б). С други
думи — ако производителят не отговори на надлежно обосновано искане за
предоставяне на съответните елементи от неговото техническо досие или
техническа документация, органите за надзор на пазара имат право да
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основа

на

останалите

Документи, свързани с машините от приложение IV

Когато машини, които спадат към една от категориите, изброени в
приложение IV, са били обект на една от процедурите за оценяване на
съответствието, обвързващи нотифициран орган, в допълнение към
исканията за документация, споменати в предходния параграф, органите за
надзор на пазара имат възможност да получат определени документи от
въпросния нотифициран орган.
ЕО изследване на типа
За машини, които са обект на процедурата за ЕО изследване на типа,
посочена в приложение IX, органите за надзор на пазара могат при
поискване да получат копие от съответния сертификат за ЕО изследване на
типа. Това дава възможност на органите да проверяват дали за въпросната
машина действително е издаден сертификат. При обосновано искане
органите за надзор на пазара могат да получат копие от техническото досие
и резултатите от проведените изпитвания от нотифицирания орган — вж.
§ 399: коментари по приложение IX, раздел 7.
Органите за надзор на пазара могат да отправят такива искания направо към
нотифицирания орган, който е извършил ЕО изследване на типа.
Нотифицираният орган следва да отговори на националния орган за надзор
на пазара, който е отправил искането. В случай на трудности, например по
отношение на езика, органите за надзор на пазара могат да потърсят
съдействието на националните органи, които отговарят за нотифицирането
на въпросния нотифициран орган — вж. § 144: коментари по член 19.
Пълно осигуряване на качеството
С цел да провери дали процедурата за оценяване на съответствието, която
обхваща системата за пълно осигуряване на качеството на производителя, е
била приложена правилно, органите за надзор на пазара могат да поискат от
производителя или неговия упълномощен представител да им предадат
съответните елементи от документацията на производителя по отношение
на системата за пълно осигуряване на качеството — вж. § 407: коментари по
приложение X, раздел 4.
§ 100 Действия към несъответстващи машини
Несъответстваща маркировка „СЕ“
Ако орган за надзор на пазара открие несъответствие по отношение на
маркировка „СЕ“, коригиращи действия, които следва да бъдат предприети,
са посочени в член 17. Предпазната клауза, включена в член 11, се използва
само ако с предприетото в съответствие с член 17 действие не се постигне
прекратяване на несъответствието — вж. § 142: коментари по член 17.
Неспазване на съществените изисквания за безопасност и опазване
на здравето
Ако органът за надзор на пазара открие, че машините, които са пуснати на
пазара, не отговарят на съответните съществени изисквания за безопасност
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и опазване на здравето, органът първо следва да изиска производителят или
неговият упълномощен представител да предприеме подходящи коригиращи
действия, за да приведе машините в съответствие или да ги изтегли от
пазара в рамките на срока, определен от органа за надзор на пазара 67 .
Такива коригиращи действия следва да бъдат предприети по отношение на
всички машини, които имат същия конструктивен или производствен дефект,
и да се приложат на целия пазар на ЕС.
Ако въпросният продукт създава сериозен риск, органът за надзор на пазара
следва също да изисква от производителя да предприеме подходящи
действия по отношение на машините, които вече са пуснати на пазара или
пуснати в действие, като например изземване на продукта 68 .
Ако необходимите коригиращи действия не бъдат предприети доброволно от
производителя в рамките на срока, определен от органа за надзор на пазара,
държавата-членка трябва да предприеме необходимите мерки, за да
гарантира, че опасните продукти са изтеглени от пазара. Такива мерки
трябва да бъдат съобщени на Комисията и на другите държави-членки в
съответствие с предпазната клауза — вж. § 123: коментари по член 11.
Органите за надзор на пазара следва също така да предприемат подходящи
мерки за уведомяване на потребителите, когато е възможно, в
сътрудничество с въпросните стопански субекти, с оглед предотвратяване на
злополуки или увреждане на здравето, които могат да възникнат в резултат
на открития дефект 69 .
Ако машини, които представляват сериозен риск, бъдат изтеглени от пазара
доброволно или в резултат на рестриктивна мярка, или бъдат приведени в
съответствие чрез доброволно коригиращо действие, съответната държавачленка следва да уведоми останалите държави-членки и Комисията, за да им
даде възможност да проверят, дали нужните коригиращи действия са
предприети в целия ЕС — вж. § 144: коментари по член 19. Предвидено е за
тази цел 70 да се използва системата RAPEX, създадена съгласно
Директивата относно общата безопасност на продуктите.
Следва да се отбележи, че когато органите за надзор на пазара предприемат
задължителна мярка за ограничаване на пускането на пазара на машини,
които представляват сериозен риск, нотифицирането посредством системата
RAPEX не освобождава съответната държава-членка от задължението да
нотифицира мярката в съответствие с предпазната клауза на Директивата
относно машините — вж. § 123: коментари по член 11.
§ 101 Опасни потребителски продукти
В допълнение към разпоредбите на Директивата относно машините и
Регламента за определяне на изискванията за акредитация и надзор на
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, някои специфични
разпоредби на Директивата относно общата безопасност на продуктите се
прилагат по отношение на машините, които са предназначени за
67

Вж. член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

68

Вж. член 2, параграф 14 и член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

69

Вж. член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

70

Вж. член 22, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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потребители, или които е вероятност да бъдат използвани от такива, когато
Директивата относно машините или Регламентът не включват съответни
разпоредби 71 . Приложими са по-специално следните разпоредби:


задължението дистрибуторите да упражняват дължимата грижа и да
сътрудничат на органите за надзор на пазара 72 ,



задължението производителите и дистрибуторите да уведомяват
органите за опасни продукти и да сътрудничат на органите с оглед
предотвратяване на рискове за потребителите 73 ,



определени мерки, които могат да бъдат предприети от органите за
надзор на пазара по отношение на опасни продукти 74 .

§ 102 Контрол по външните граници на ЕС
В много случаи, по-специално за масово произвежданите продукти, които се
внасят в ЕС от трети държави, най-ефективният начин за извършване на
надзор на пазара е да се проверява съответствието на тези продукти на
входните пунктове за пазара на ЕС, преди да бъдат разпространени чрез
дистрибуторските мрежи на държавите-членки.
Членове 27—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008, който в това отношение
отменя и заменя Регламент (ЕИО) № 339/93, осигуряват законовата рамка за
този контрол. Тези разпоредби са изцяло приложими за внасяни машини.
Държавите-членки трябва да предоставят на органите, които отговарят за
контрола на продуктите, въвеждани на пазара на ЕС (обикновено
митническите органи), необходимите правомощия и ресурси, за да могат да
извършват в подходящ мащаб съответните проверки на характеристиките на
машините, преди последните да бъдат допуснати за свободно обръщение 75 .
Необходимото сътрудничество и обмен на информация трябва да бъдат
организирани между тези органи и органа или органите, които отговарят за
надзора на пазара на машини 76 . По-специално органите за надзор на пазара
следва да предоставят на органите, отговорни за контрола по външните
граници, информация за категориите продукти, при които е установен
сериозен риск или несъответствие 77 .
Органите, отговорни за контрола по външните граници, отлагат
допускането на машини за свободно обръщение в рамките на ЕС в
следните случаи:


ако комплектуваните машини не са обозначени с маркировка „СЕ“ и
други маркировки, които се изискват от Директивата относно
машините, или са обозначени с маркировка „СЕ“ по неверен или

71

Вж. член 1, параграф 2, буква б) от Директива 2001/95/ЕО и член 15, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 765/2008.
72

Вж. член 5, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО.

73

Вж. член 5, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО.

74

Вж. член 8 от Директива 2001/95/ЕО.

75

Вж. член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

76

Вж. член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

77

Вж. член 29, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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подвеждащ начин, или не са придружени от ЕО декларация за
съответствие , подписана от производителя или от неговия
упълномощен представител,


ако има причина да се вярва, че машините представляват сериозен
риск за здравето и безопасността 78 .

Органите, отговорни за контрола по външните граници, отлагат
допускането на частично комплектувани машини за свободно обръщение в
ЕС в следните случаи:


ако частично комплектуваните машини не са придружени от
декларация за вграждане — вж. § 384: коментари по приложение II,
част 1, раздел Б,



ако частично комплектуваните машини не са придружени от
инструкции за монтаж — вж. § 390: коментари по приложение VI.

Органите за надзор на пазара трябва да бъдат незабавно уведомени за
всяко такова отлагане. Те трябва да допуснат продукта за свободно
обръщение в рамките на 3 дни, освен ако органите за надзор на пазара са
предприели действия.
В регламента са определени процедурите, които трябва да бъдат
следвани, ако машините не са били предмет на подходяща процедура за
оценяване на съответствието, ако не съответстват на приложимите
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето или ако
машината представлява сериозен риск 79 .
Член 5
Пускане на пазара и пускане в действие
1.

Преди да пусне на пазара и/или да пусне в действие дадена машина,
производителят или неговият упълномощен представител трябва да:

а) следи тя да отговаря на съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение I;
б) следи да бъде налично техническото досие, предвидено в приложение VII,
част А;
в)

предостави на разположение, по-специално, необходимата информация
като например инструкции;

г)

прилага необходимите процедури по оценяване на съответствието
съгласно разпоредбите на член 12;

д) изготви „ЕО“ декларацията за съответствие съгласно приложение II,
част 1, раздел А и да следи тя да бъде приложена към машината;
е)

постави маркировката „СЕ“ в съответствие с член 16.
...

78

Вж. член 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

79

Вж. членове 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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§ 103 Задължения на производителите на машини
В член 5, параграф 1 се съдържа резюме на задълженията, които
производителите на машини следва да изпълнят, преди да пуснат своите
продукти на пазара или да ги пуснат в действие — вж. § 78 — § 81:
коментари по член 2, буква и).
Следва да се отбележи, че терминът „машина“ тук е използван в широк
смисъл. Следователно тези задължения се прилагат за производители на
машини, посочени в член 1, параграф 1, букви а)—е): машини в тесен
смисъл, сменяеми съоръжения, защитни елементи, товарозахващащи
приспособления, вериги, въжета и ремъци и демонтируеми съоръжения за
механично предаване на въртящ момент — вж. § 33: коментари по член 2,
първа алинея.
Всички или част от задълженията, които са обобщени в член 5, параграф 1,
буква а)—е), могат да бъдат изпълнени също така от упълномощения
представител на производителя — вж. § 84 и § 85: коментари по член 2,
буква й).
В повечето случаи тези задължения трябва да бъдат изпълнени преди
машините да бъдат пуснати на пазара на ЕС — вж. § 73: коментари по
член 2, буква з). За машини, които обаче не се пускат на пазара, като
например машини, които са произведени или внесени в ЕС от потребителя
за негова собствена употреба, задълженията трябва да бъдат изпълнени
преди машината да бъде пусната в действие — вж. § 80 и § 81: коментари по
член 2, буква и).
Член 5, параграф 1, буква в) изисква производителят да предоставя с
машините необходимата информация и инструкции. В това отношение
следва да се отбележи, че предоставянето на необходимата информация и
изготвянето на инструкции се счита за част от проектирането и
производството на машините и е предмет на специфични съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето — вж. § 244: коментари
по точка 1.7 на приложение I.
Член 5 (продължение)
...
2.
Преди да пусне на пазара частично комплектувана машина,
производителят или неговият упълномощен представител трябва да
следи да бъде приложена процедурата, предвидена в член 13.
...
§ 104 Задължения на производителите на частично комплектувани
машини
Член 5, параграф 2 се отнася до задълженията на производителите на
частично комплектувани машини, определени в член 2 — вж. § 46: коментари
по член 2, буква ж). Задълженията на производителите на частично
комплектувани машини са обобщени в член 13 — вж. § 131: коментари по
член 13.
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Член 5 (продължение)
...
3. За целите на процедурите, предвидени в член 12, производителят или
неговият упълномощен представител трябва да разполага с
необходимите средства или да има достъп до тях, за да осигури
съответствието на машините със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, предвидени в приложение I.
...
§ 105 Средства за гарантиране на съответствието на машините
Член 5, параграф 3 се отнася до задължението, посочено в член 5,
параграф 1, буква г), за провеждане на съответната процедура за оценяване
на съответствието според член 12.
При машини, които са обект на процедурата за оценяване на съответствието
с извършване на вътрешен контрол на производството, описана в
приложение VIII, необходимите контролни изпитвания могат да бъдат
извършени от производителя или неговия упълномощен представител, или
от тяхно име. Без значение дали оценяването на съответствието на
машините се извършва от самия производител или е възложено на неговия
упълномощен представител, лицето, което извършва процедурата за
оценяване на съответствието, трябва да разполага с необходимите средства
за проверка на съответствието на машините с приложимите изисквания за
безопасност и опазване на здравето или да има достъп до такива. Към
средствата могат да се причислят например необходимият квалифициран
персонал, достъпът до необходимата информация, нужните компетентност и
оборудване за извършване на необходимите проверки на проекта,
изчисленията и размерите, функционалните изпитвания, якостните
изпитвания, визуалните инспекции и проверките на информацията и
инструкциите за осигуряване на съответствието на машините със
съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Когато машините са проектирани и произведени в съответствие с
хармонизирани стандарти, стандартите обикновено посочват средствата,
които следва да се използват за потвърждаване на съответствието на
машините с техните спецификации 80 .
В случай на машини, които принадлежат към една от категориите, изброени в
приложение IV, за които е използвана процедурата на пълно осигуряване на
качеството, посочена в приложение X, средствата за извършване на
необходимите контролни изпитвания трябва да бъдат документирани в
системата за пълно осигуряване на качеството на производителя — вж.
§ 403: коментари по параграф 2.2 на приложение X.

80

Вж. клауза 6.9 — клауза „Проверка на изискванията за безопасност и/или защитните
мерки“ от Ръководство на CEN 414: 2004 г. — Безопасност на машините — Правила за
изготвяне и представяне на стандарти за безопасност.
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Член 5 (продължение)
...
4. Когато машините са също така предмет на други директиви, обхващащи
други аспекти и предвиждащи поставяне на маркировката „CE“, в тази
маркировка трябва да се посочва, че машините отговарят също така на
разпоредбите на тези други директиви.
Въпреки това, когато една или няколко от тези директиви оставят на
производителя или на неговия упълномощен представител в продължение
на преходен период избора на режима, който ще бъде прилаган, в
маркировката „CE“ трябва да се указва съответствието с разпоредбите
само на директивите, прилагани от производителя или от неговия
упълномощен представител. Позоваванията на прилаганите директиви,
така както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се
указват в ЕО декларацията за съответствие.
§ 106 Маркировка „CE“ в съответствие с други директиви
Член 5, параграф 4 се отнася до задължението, посочено в член 5,
параграф 1, буква е): поставяне на маркировка „CE“. В Член 5, параграф 4 се
напомня, че и други директиви, в които е предвидено поставянето на
маркировка „CE“, може да са приложими към машините. В такъв случай
производителят трябва да гарантира, че е изпълнил задълженията си в
съответствие с всички директиви, приложими към продуктите му, преди да
постави маркировката „CE“ — вж. § 89 — § 92: коментари по член 3.
Член 6
Свобода на движение
1.

Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или
възпрепятстват пускането на пазара и/или пускането в действие на
тяхна територия на машините, които отговарят на настоящата
директива.

2.

Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или
възпрепятстват пускането на пазара на частично комплектувани
машини, които са предназначени чрез съставената от производителя
или от неговия упълномощен представител декларация за вграждане,
предвидена в приложение II, част 1, раздел Б, да бъдат вградени в
машина или да бъдат сглобени заедно с други частично комплектувани
машини, така че да представляват една-единствена машина.

...
§ 107 Свободно движение на машини и частично комплектувани
машини
В член 6, параграфи 1 и 2 са посочени задълженията, предвидени да
изпълняват една от основните цели на Директивата относно машините:
свободното движение на машини и частично комплектувани машини в
рамките на единния пазар.
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В член 6, параграф 1 терминът „машини“ е използван в широк смисъл за
обозначаване на всички продукти, посочени в член 1, параграф 1, букви а) —
е) — вж. § 33: коментари по член 2, първа алинея.
В съответствие със задълженията, посочени в член 6, държавите-членки не
могат да налагат никакви изисквания или процедури за пускането на пазара
на машини или частично комплектувани машини или пускането в действие
на машини, що се отнася до опасностите, обхванати от Директивата относно
машините, различни от посочените в настоящата Директива.
Задължението да се позволи свободно движение на машини и частично
комплектувани машини, които съответстват на Директивата, не възпира
държавите-членки да регламентират инсталирането и употребата на машини
в рамките на определени граници — вж. § 139 и § 140: коментари по член 15.
По силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство
(ЕИП) 81 машини, които отговарят на Директивата относно машините, имат
право на свободно движение също така в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Същото важи за Швейцария по силата на Споразумението за взаимно
признаване с ЕС 82 и за Турция по силата на Митническия съюз между ЕС и
Турция 83 .
Член 6 (продължение)
3.

Държавите-членки не трябва да възпрепятстват, по-специално, по
време на провеждане на панаири, изложения, демонстрации и подобни
прояви представянето на машини и на частично комплектувани
машини, които не отговарят на настоящата директива при
положение, че ясно видима табела указва изрично тяхното
несъответствие, както и невъзможността да бъдат предоставяни на
разположение преди осигуряването на съответствието им. Освен
това по време на демонстрациите на такива несъответстващи
машини или частично комплектувани машини трябва да бъдат взети
адекватни мерки за безопасност, за да се осигури защитата на
хората.

§ 108 Панаири, изложения и демонстрации
Панаирите, изложенията и демонстрациите дават възможност на
производителите на машини, вносителите и дистрибуторите да рекламират
нови и иновационни продукти. Разпоредбите на член 6, параграф 3 са
предназначени да гарантират, че Директивата относно машините не
представлява пречка пред рекламирането на такива продукти — вж. § 19:
коментари по съображение 17. В някои случаи съответните дружества може
да пожелаят на проверят дали продуктите им представляват интерес за
потенциалните клиенти преди да проведат съответната процедура за
оценяване на съответствието. В други случаи процедурата може да не е
81

http://www.efta.int/legal-texts/eea.aspx

82

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutualrecognition-agreement/switzerland/index_en.htm
83

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/artic
le_414_en.htm
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приключила към момента на представяне на машината. Производителите,
вносителите и дистрибуторите могат да искат да излагат и продукти, които не
са предназначени за пазара на ЕС. С цел да бъдат показани по-ясно
експлоатационните характеристики на продуктите те могат да се излагат и
като определени защитни прегради или предпазни устройства бъдат
отстранени .
В съответствие с член 6, параграф 3 такива практики са разрешени. С цел
обаче да се предостави ясна информация на потенциалните клиенти и да се
избегне нелоялна конкуренция с изложителите на продукти, които отговарят
на Директивата относно машините, продуктите, които не отговарят на
Директивата, трябва да бъдат придружени от видим знак, който ясно
обозначава, че те не съответстват и няма да са на разположение, докато не
бъдат приведени в съответствие. Полезно е организаторите на панаири да
напомнят на изложителите за тяхното задължение в това отношение.
Директивата относно машините не определя специален формат или
формулировка за този знак. Може да бъде предложена следната
формулировка за машини, които производителят възнамерява да приведе в
съответствие и да пусне на пазара в ЕС:
Показаната
машина
не
съответства
Директива 2006/42/ЕО относно машините.

на

Посетителите се уведомяват, че машината ще бъде
предоставена на разположение в Европейския съюз едва
когато бъде приведена в съответствие.
По време на изложенията и демонстрациите трябва да бъдат взети
необходимите предпазни мерки, за да се гарантира безопасността на
демонстраторите и публиката, особено ако продуктите са показани с
отстранени защитни прегради и предпазни устройства. По отношение на
опазването на здравето и безопасността на демонстраторите или другите
служители на изложителите, трябва да бъдат взети необходимите мерки в
съответствие с националните разпоредби за прилагане на съответните
директиви на ЕС по отношение на защитата на здравето и безопасността на
работниците.
Член 7
Презумпция за съответствие и хармонизирани стандарти
1.

Държавите-членки приемат, че машините, притежаващи маркировка
„CЕ“ и придружавани от ЕО декларация за съответствие,, елементите
на която са предвидени в приложение II, част 1, раздел А, отговарят на
настоящата директива.

...
§ 109 Презумпция за съответствие, осигурена от маркировката
„СЕ“ и ЕО декларацията за съответствие
В член 7, параграф 1 е обяснена ролята на маркировката „СЕ“ и ЕО
декларацията за съответствие като „паспорти“, които улесняват свободното
движение на машини на единния пазар, предвидено в член 6, параграф 1.
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Машините трябва да се придружават от ЕО декларация за съответствие.
Това предполага, че ЕО декларацията за съответствие трябва да бъде
доставена с машината от производителя, когато машината се пуска на
пазара и трябва да се предава на потребителя на машината от другите
икономически оператори като вносители или дистрибутори — вж. § 83:
коментари по член 2, буква и).
Следва да се подчертае, че задължението, посочено в член 7, параграф 1,
на държавите-членки да разглеждат машините, които имат маркировка „СЕ“ и
които са придружени от ЕО декларация за съответствие, като съответстващи
на Директивата относно машините, не засяга задължението на държавитечленки да извършват надзор на пазара, за да гарантират, че продуктите,
които са обозначени с маркировка „СЕ“ и са придружени от ЕО декларация за
съответствие, наистина съответстват на изискванията на Директивата
относно
машините
и
тяхното
задължение
да
гарантират,
че
несъответстващите продукти, които имат маркировка „СЕ“, са изтеглени от
пазара — вж. § 93 и § 94: коментари по член 4, параграф 1, § 122 — § 126:
коментари по член 11 и § 142: коментари по член 17.
Член 7 (продължение)
...
2.
Машина, която е произведена съгласно даден хармонизиран стандарт,
означенията на който са били публикувани в Официален вестник на
Европейския съюз, се счита, че съответства на съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, влизащи в обхвата
на този хармонизиран стандарт.
...
§ 110 Презумпция за съответствие, осигурена от прилагането на
хармонизирани стандарти
Позоваването на европейски стандарти е ключов елемент от „Новия подход
за техническа хармонизация и стандартизация“, който е следван в
Директивата относно машините. Директивата определя задължителните
съществени изисквания към машините за безопасност и опазване на
здравето, докато подробни технически спецификации за изпълнението на
тези съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето са
посочени в европейските хармонизирани стандарти — вж. § 87: коментари по
член 2, буква л).
След като даден европейски хармонизиран стандарт бъде приет,
Европейската организация по стандартизация предоставя съобщение за него
на Европейската комисия, така че справки за стандарта да могат да бъдат
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (ОВЕС).
След като в ОВЕС бъде публикувана справка за хармонизиран стандарт,
прилагането на неговите спецификации осигурява презумпция за
съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които са обхванати от стандарта. Тази презумпция за съответствие
съществува от датата, на която справката за стандарта е публикувано за
пръв път в ОВЕС. Презумпцията за съответствие се прекратява, когато
стандартът бъде заменен от нов или преработен стандарт на „датата на
прекратяване на презумпцията за съответствие“, посочена в ОВЕС за
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машини, пуснати на пазара след тази дата — вж. § 114: коментари по член 7,
параграф 3.
Следва да се отбележи, че след официално възражение, означениата на
определени стандарти могат да бъдат публикувани в ОВЕС с
предупреждение за оттегляне на презумпцията за съответствие за
определени части от стандарта — вж. § 121: коментари по член 10.
Прилагането на проекти на европейски стандарти (означени с представката
„prEN“) или на европейски стандарти, за които не са публикувани означения
в ОВЕС, не осигурява презумпция за съответствие със съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето на Директивата относно
машините.
Информацията за предмета на стандарта (категорията машини или аспект от
безопасността на машините, обхванат от стандарта) може да бъде намерена
в клаузата на стандарта, свързана с неговия обхват. Допълнителна
информация за съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето на Директивата относно машините, които се уреждат (или не се
уреждат) от стандарта, се предоставя в информационното приложение „Z“
към стандарта.
Когато стандарт или част от стандарт е позован нормативно в европейски
хармонизиран стандарт, изискванията на позования стандарт или части от
него стават част от хармонизирания стандарт и тяхното прилагане осигурява
презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето, които те обхващат. Това важи, дори ако позованият
стандарт вече не е в сила (освен ако справката за него е отменено в ОВЕС
след официално възражение — вж. § 121: коментари по член 10). От друга
страна, прилагането на последното издание на позования стандарт също
осигурява презумпция за съответствие с въпросните съществени изисквания
за безопасност и опазване на здравето, при условие че за него е
публикувана справка в ОВЕС.
Презумпцията за съответствие, осигурена от прилагането на хармонизиран
стандарт, не е абсолютна, тъй като съответствието на самия стандарт може
да бъде оспорено — вж. § 119 — § 121: коментари по член 10. Осигурената
от прилагането на хармонизиран стандарт презумпция за съответствие дава
обаче определена правна сигурност за производителя, тъй като той не
трябва да предоставя допълнителни доказателства за съответствие със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, обхванати
от стандарта.
Освен това, в случай на категории машини, изброени в приложение IV,
прилагането на хармонизиран стандарт, който обхваща всички съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, които са приложими за
машините, дава възможност на производителя да извърши оценяване на
съответствието на машините, без да прибягва до нотифициран орган — вж.
§ 129: коментари по член 12, параграф 3.
Следва да се отбележи, че макар и да улеснява оценката на риска,
прилагането на хармонизираните стандарти не освобождава изцяло
производителя на машините от задължението да извърши оценка на риска
на машината — вж. § 159: коментари по Общ принцип 1 на приложение I.
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Дори когато дадено съществено изискване за безопасност и опазване на
здравето е обхванато от хармонизиран стандарт, производителят на
машините има право да прилага алтернативни спецификации. Доброволният
характер на хармонизираните стандарти е предназначен да предотврати
техническите стандарти да се превърнат в пречка за пускането на пазара на
машини, които съдържат иновационни решения.
Хармонизираният стандарт обаче дава индикация за равнището на
техниката към момента, в който е приет. С други думи, хармонизираният
стандарт показва нивото на безопасност, което може да се очаква от даден
вид продукт към даден момент. Производител на машини, който избира да
прилага други технически спецификации, трябва да е в състояние да докаже,
че неговото алтернативно решение съответства на съществените изисквания
за безопасност и опазване на здравето (СИБОЗ) на Директивата относно
машините и осигурява ниво на безопасност, което е поне равностойно на
онова, което се постига с прилагането на спецификациите на
хармонизирания стандарт — вж. § 161 и § 162: коментари по Общ принцип 3
от приложение I.
Когато производител избере да не прилага хармонизирани стандарти или да
приложи само части от даден хармонизиран стандарт, той трябва да включи
в техническото досие направената оценка на риска и предприетите стъпки за
постигане на съответствие със съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А,
раздел 1, буква а). В такъв случай означението на хармонизирания стандарт
не следва да се включва като такова в ЕО декларацията за съответствие на
производителя, а декларацията трябва да показва кои части или клаузи от
хармонизирания стандарт са били приложени — вж. § 383: коментари по
приложение II, част А, раздел 1, точка 7.
§ 111 Класификация на стандартите за машините
Стандартите за машините са класифицирани в три вида: A, B и C. Целта на
тази класификация е да позволи на авторите на стандарти за определени
категории машини да се позовават на хоризонтални стандарти, които
предоставят добре изпитани технически решения. Хоризонталните стандарти
от вид A и B също могат да помогнат на производителите, проектиращи
машини, за които няма стандарти от вид C.
Естеството на презумпцията за съответствие, предоставена от прилагането
на хармонизирани стандарти от тези три вида, трябва да се разграничава:
Стандарти от вид A
Стандартите от вид A определят основни понятия, терминология и принципи
за проектиране, приложими за всички категории машини. Прилагането на
такива стандарти само по себе си, въпреки че предоставя съществено важна
рамка за прилагането на Директивата относно машините, не е достатъчно, за
да гарантира съответствието със съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето на Директивата и следователно не
осигурява пълна презумпция за съответствие.
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Прилагането на стандарт EN ISO 14121-1 84 например гарантира, че оценката
на риска е извършена в съответствие с изискванията на общ принцип 1 на
приложение I, но не е достатъчно да докаже, че предпазните мерки, взети от
производителя по отношение на свързаните с машината опасности,
отговарят на съответните съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето на приложение I.
Стандарти от вид B
Стандартите от вид B са свързани със специфични аспекти на безопасността
на машините или специфични видове защита, които могат да се използват за
широка гама от категории машини. Прилагането на спецификациите на
стандарти от вид B осигурява презумпция за съответствие със съществените
изисквания на Директивата относно машините, които те обхващат, когато
стандарт от вид C или оценката на риска на производителя показва, че
техническото решение, посочено от стандарт от вид B, е подходящо за
определената категория или модел на въпросната машина.
Прилагането на стандарти от вид B, които съдържат спецификации за
защитни елементи, пускани самостоятелно на пазара, предоставя
презумпция за съответствие на въпросните защитни елементи и за СЕОЗБ,
обхванати от стандартите — вж. § 42: коментари по член 2, буква в).
Стандарти от вид C
Стандартите от вид C предоставят спецификации за дадена категория
машини, като например механични преси, жътварски комбайни или
компресори. Различните видове машини, които се числят към категорията,
обхваната от стандарт от вид C, имат сходно предназначение и пораждат
сходни опасности. Стандартите от вид C могат да съдържат препратки към
стандарти от вид A или B, като посочват кои от спецификациите на стандарта
от вид A или B са приложими към въпросната категория машини. Когато за
даден аспект от безопасността на машините стандартът от вид C се
отклонява от спецификациите на стандарт от вид A или B, спецификациите
на стандарта от вид C имат предимство пред спецификациите на стандарта
от вид A или B.
Прилагането на спецификациите на стандарт от вид C въз основа на
оценката на риска на производителя осигурява презумпция за съответствие
със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето на
Директивата относно машините, които са обхванати от стандарта.
Определени стандарти от вид C са структурирани като поредица от няколко
части, като част 1 на стандарта дава общите спецификации, които са
приложими за даден вид машини, а другите части на стандарта съдържат
спецификации за специфичните категории машини, които се числят към този
вид, допълват или изменят общите спецификации от част 1. За стандарти от
вид C, които са структурирани по този начин, презумпцията за съответствие
със съществените изисквания на Директивата относно машините се
осигурява чрез прилагането на общата част 1 на стандарта, заедно със
съответната специфична част на стандарта.

84

EN ISO 14121-1:2007 — Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 1:
Принципи (ISO 14121-1:2007).

106

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

§ 112 Разработване на хармонизирани стандарти за машините
Хармонизираните стандарти за машините се разработват от Техническите
комитети (ТК) на европейските организации по стандартизация, CEN и
CENELEC. ТК се състоят от представители, излъчени от националните
организации-членки на CEN и CENELEC. ТК, ангажирани с разработването
на стандарти в подкрепа на Директивата относно машините, включват
следното:
CEN
TC 10
TC 33
TC 47
TC 98
TC 114
TC 122
TC 123
TC 131
TC 142
TC 143
TC 144
TC 145
TC 146
TC 147
TC 148
TC 149
TC 150
TC 151
TC 153
TC 168
TC 169
TC 182
TC 186
TC 188
TC 192
TC 196
TC 197
TC 198
TC 200
TC 201
TC 202
TC 211
TC 213
TC 214
TC 221
TC 231
TC 232
TC 255
TC 256
TC 270
TC 271
TC 274
TC 305
TC 310
TC 313
TC 322
TC 354
TC 356

Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки
Врати, прозорци, капаци
Горелки с разпръскване на течно гориво и техните елементи — функциониране —
безопасност — изпитване
Подемни платформи
Безопасност на машините
Ергономия
Лазери и оптоелектроника
Газови горелки с вентилатор
Дървообработващи машини — безопасност
Металорежещи машини — безопасност
Трактори и техника за земеделието и горите
Машини за каучук и пластмаси
Опаковъчни машини
Кранове — Безопасност
Съоръжения с непрекъснато действие — безопасност
Механизирано складово оборудване
Безопасност на кари
Строително оборудване и машини за строителни материали
Машини, предназначени за използване с хранителни продукти и фуражи
Вериги, въжета, ремъци, сапани и принадлежности — безопасност
Светлина и осветление
Хладилни инсталации, безопасност и изисквания за опазване на околната среда
Съоръжения за промишлена термична обработка — безопасност
Лентови транспортьори
Пожарогасителни съоръжения
Минни машини — безопасност
Помпи
Печатарски машини и машини за преработване на хартия — безопасност
Кожарски машини и съоръжения — безопасност
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи —
безопасност
Леярски машини
Акустика
Ръчно държани машини с патрон — безопасност
Текстилни машини и принадлежности
Фабрично произведени метални резервоари и оборудване за резервоари и
бензиностанции
Механични вибрации и удар
Компресори. Безопасност
Ръчни неелектрически машини — безопасност
Железопътна техника
Двигатели с вътрешно горене
Съоръжения за повърхностна обработка — безопасност
Наземни съоръжения за поддръжка на въздухоплавателни средства
Потенциално експлозивна атмосфера — Предотвратяване на експлозия и защита
от експлозия
Авангардни производствени технологии
Центрофуги. Изисквания за безопасност
Оборудване за изработване и оформяне на метали — безопасност
Моторни преводни средства, непредназначени за обществените пътища
Промишлени вентилатори — изисквания за безопасност
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CENELEC
TC 44X
TC 61
TC 61F
TC 76
TC 88

Безопасност на машини — Електротехнически аспекти
Безопасност на битови и подобни електрически уреди
Безопасност на ръчни и преносими електроинструменти
Защита от оптично лъчение и лазерно оборудване
Системи вятърни турбини

Проектите на стандарти се разработват от работни групи (РГ), съставени от
съответния ТК. РГ се състоят от експерти, определени от националните
органи по стандартизация. Проектът на стандарт (prEN), изготвен от РГ, се
изпраща от ТК на националните органи по стандартизация, които
разпространяват проекта за коментари сред заинтересованите страни на
национално равнище (обществено допитване). Получените бележки се
изпращат на ТК и се разглеждат от РГ с оглед подобряване на проекта. След
това окончателният проект на стандарта се предава на националните органи
по стандартизация за приемане чрез гласуване с претеглено мнозинство.
Някои хармонизирани стандарти се разработват също така в рамките на
споразуменията, свързани със сътрудничеството между CEN и
Международната организация по стандартизация (ISO) или между CENELEC
и Международната електротехническа комисия (IEC). Споразумението между
CEN и ISO е известно като „Виенско споразумение“. Споразумението между
CENELEC и IEC е известно като „Дрезденска спогодба“. Когато се прилагат
тези спогодби, проектите на стандарти може да бъдат изготвяни от ТК и РГ
на ISO или IEC. Преди обаче да бъдат приети като европейски
хармонизирани стандарти, те подлежат на процедурите по допитване и
приемане на CEN или CENELEC, които се провеждат успоредно с
процедурите на ISO или IEC.
§ 113 Идентифициране на хармонизирани стандарти
Проектите на европейски стандарти се идентифицират чрез референтен
номер, предшестван от представката „prEN“, последвани от датата на
проекта. Такива проекти на европейски стандарти се предоставят на
разположение на обществеността на етапа на обществено допитване.
След като проектът бъде приет от CEN или CENELEC, той се обозначава със
същия номер, предшестван от представката „EN“ и последван от датата
(годината) на приемане. Когато даден стандарт бъде изменен или
преразгледан и новото издание има същия номер, датата на приемане дава
възможност за разграничаване на новия вариант на стандарта от
предишната версия.
Когато стандарт на CEN е идентичен с международен стандарт, приет от
ISO, европейските и международните стандарти имат един и същ номер и
означението на хармонизирания стандарт има представка „EN ISO“. От друга
страна, когато стандарт на CENELEC се основава на стандарт на IEC, той
има различен номер. И за двата ЕОС обаче означението на съответния
стандарт на ISO или IEC се посочва в скоби след заглавието на европейския
стандарт.
Националните организации-членки на CEN и CENELEC дават на
хармонизирания стандарт статут на национален стандарт без никакво
изменение. В означението на национален вариант на хармонизиран стандарт
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представката „EN“ се предшества от представка, използвана за
идентифициране на националните стандарти в съответната държава.
Хармонизираните стандарти се публикуват със следните представки от
националните органи по стандартизация на държавите-членки на ЕС:
„ÖNORM EN“ в Австрия
„NBN EN“ в Белгия
“БДС EN“ в България
„CYS EN“ в Кипър
„ČSN EN“ в Чешката република
„DS EN“ в Дания
„EVS EN“ в Естония
„SFS EN“ във Финландия
„NF EN“ във Франция
„DIN EN“ в Германия
„EN“ в Гърция
„MSZ EN“ в Унгария
„IS EN“ в Ирландия
„UNI EN“ в Италия

„LVS EN“ в Латвия
„LST EN“ в Литва
„EN“ в Люксембург
„MSA EN“ в Малта
„NEN EN“ в Нидерландия
„PN EN“ в Полша
„NP EN“ в Португалия
„SR EN“ в Румъния
„STN EN“ в Словакия
„SIST EN“ в Словения
„UNE EN“ в Испания
„SS EN“ в Швеция
„BS EN“ в Обединеното кралство

В държавите от ЕАСТ същите стандарти се публикуват със следните
представки:
„IST EN“ в Исландия,
„NS-EN“ в Норвегия

„SN EN“ в Швейцария

В някои случаи датата, която е включена в означението на националната
версия на хармонизирания стандарт, е по-късна от датата, включена в
означението на стандарта, който се публикува в ОВЕС, поради факта, че
публикацията на стандарта на национално равнище може да е станала през
следващата година.
В ЕО декларацията за съответствие на машините европейските
хармонизирани стандарти, приложени от производителя, може да бъдат
посочвани или чрез националното означение с една от националните
представки, посочени по-горе, или чрез означението само с представка „EN“,
посочено в ОВЕС— вж. § 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А,
точка 7.
Член 7 (продължение)
...
3.
Комисията трябва да публикува означенията на хармонизираните
стандарти в Официален вестник на Европейския съюз.
...
§ 114 Публикуване на справките за хармонизираните стандарти в
Официален вестник на Европейския съюз
Консолидираните списъци с хармонизирани стандарти се публикуват в серия
C на ОВЕС под формата на Съобщение на Комисията във връзка с
прилагането на Директивата относно машините. Списъкът редовно се
актуализира, когато CEN и CENELEC предоставят на Европейската комисия
справки за нови или преработени стандарти.
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Публикуваният списък в ОВЕС включва следните 5 колони:
Колона 1

посочва Европейската организация по стандартизация, която е
приела стандарта: CEN или CENELEC;

Колона 2

посочват се справочни данни за стандарта, т.е. неговия номер,
датата на неговото приемане от CEN или CENLEC и неговото
заглавие;
Ако стандартът е изменен, дава се справка за измененото
издание на стандарта. След като справката за тези изменени
стандарти бъдат публикувани в ОВЕС, измененото издание на
стандарта осигурява презумпция за съответствие със
съответните съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето на Директивата относно машините;

Колона 3

посочва датата, на която справката за стандарта е била
публикувана в ОВЕС за пръв път. Това е датата, от която
прилагането
на
стандарта
осигурява
презумпция
за
съответствие със същественото изискване за безопасност и
опазване на здравето, което обхваща;

Колона 4

посочва справката за заменения стандарт. Тази колона се
използва само ако към момента на приемане на новия или
преработения стандарт вече е имало хармонизиран стандарт,
който е третирал същия предмет. В повечето случаи замененият
стандарт представлява по-ранен вариант на стандарт, който е
бил преработен;

Колона 5

посочва датата на прекратяване на презумпцията за
съответствие на заменения стандарт. Тази колона се използва
само когато в четвърта колона е посочена справката за
преработения
стандарт.
Датата
на
прекратяване
на
презумпцията за съответствие се определя от Комисията. По
принцип датата на прекратяване на презумпцията за
съответствие е същата като датата, определена от CEN или
CENELEC за оттегляне на заменения стандарт от националните
органи по стандартизация.
Новият стандарт осигурява презумпция за съответствие от
датата, на която неговата справка е публикувана в ОВЕС,
докато замененият стандарт продължава да осигурява
презумпция за съответствие до датата на прекратяване на
презумпцията за съответствие, посочена в петата колона. През
периода между двете дати (преходен период) спецификациите
както на новия стандарт, така и на заменения стандарт
осигуряват презумпция за съответствие със съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, които те
обхващат.

110

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

Член 7 (продължение)
...
4.
Държавите-членки са длъжни да вземат необходимите мерки, за да се
позволи на социалните партньори да оказват влияние на национално
равнище върху процеса на изготвяне и мониторинг на хармонизираните
стандарти.
§ 115 Участие на социалните партньори в стандартизацията
Стандартизацията се основава на консенсус между заинтересованите
страни. Страните, заинтересовани от стандартите за машините, включват
например производители на машини, потребители на машини като
работодатели, работници и потребители, институции, отговорни за
здравословните и безопасни условия на труд, нотифицирани органи,
засегнати НПО и обществени органи. Правилата за участие на
заинтересованите страни обикновено са предмет на национални разпоредби,
свързани с организирането на стандартизацията.
В член 7, параграф 4 е определено специфично изискване държавите-членки
да осигуряват предприемането на мерки с оглед даване на възможност на
социалните партньори, т.е. представителите на работодателите и заетите
лица, да оказват влияние върху процеса на стандартизация на национално
равнище. Държавите-членки решават какви мерки са подходящи и как да
бъдат осъществени.
Член 8 85
Специални мерки
1.

Комисията може да приеме всички подходящи мерки, отнасящи се до:
а)

актуализиране на индикативния списък на защитните елементи
от приложение V, предвиден в член 2, буква в);

б)

ограничаване на пускането на пазара на машините, посочени в
член 9.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на
настоящата директива чрез допълването й, се приемат в
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в
член 22, параграф 3.
...
§ 116 Мерки, които
комитет

са предмет на процедурата на регулаторния

В член 8, параграф 1 са определени двата случая, в които Комисията може
да предприема мерки, след като се консултира с Комитета по машините, в
85

Член 8 беше изменен от Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои
актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с
процедурата по регулиране с контрол (PRAC) — Адаптиране към процедурата по регулиране
с контрол — част четвърта — ОВ L188, 18.7.2009 г., стр.14.
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съответствие с процедурата по регулиране с контрол — вж. § 147: коментари
по член 22, параграф 3.


Член 8, параграф 1, буква а) дава възможност на Комисията да
актуализира индикативния списък със защитни елементи, посочен в
приложение V, като например добавя към списъка допълнителни
примери на елементи, които съответстват на определението, дадено в
член 2 — вж. § 42: коментари по член 2, буква в). Това може да бъде
направено, ако се види, че определени съществуващи защитни
елементи са били пропуснати от списъка или ако бъдат разработени
нови защитни елементи.



Член 8, параграф 1, буква б) дава възможност на Комисията да
приеме мярка, като ограничи пускането на пазара на машини, които
пораждат рискове, дължащи се на пропуски в даден хармонизиран
стандарт, които представляват същия риск, както и машините, които са
предмет на обосновано предпазно действие, или по искане на
държава-членка — вж. § 118: коментари по член 9.
Член 8 (продължение)
...
2.
Комисията може съгласно процедурата по консултиране, предвидена в
член 22, параграф 2, да приеме всяка разпоредба, която е необходима за
практическото прилагане на настоящата директива, включително
мерките, необходими за осигуряване на сътрудничеството между
самите държави-членки, както и между тях и Комисията, в
съответствие с член 19, параграф 1.

§ 117 Мерки, които са предмет на процедурата на консултативния
комитет
Член 8, параграф 2 дава възможност на Комисията да предприема всички
подходящи мерки, свързани с практическото прилагане на Директивата
относно машините след консултиране с Комитета по машините в
съответствие с процедурата по консултиране — вж. § 147: коментари по
член 22, параграф 2. Той дава също така правно основание за подкрепата на
Комисията на организирането на сътрудничество и обмен на информация
между органите за надзор на пазара на държавите-членки — вж. § 144:
коментари по член 19, параграф 1.
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Член 9 86
Специални мерки, свързани с потенциално опасните машини
1.

Когато в съответствие с предвидената в член 10 процедура
Комисията счита, че даден хармонизиран стандарт не удовлетворява
напълно съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които влизат в неговия обхват и са упоменати в
приложение I, Комисията може в съответствие с параграф 3 от
настоящия член да предприеме мерки, изискващи от държавите-членки
да забранят или ограничат пускането на пазара на машини, които
поради своите технически характеристики представляват рискове
поради непълнотите на стандарта, или да изискат тези машини да
спазват специални условия.
Когато в съответствие с предвидената в член 11 процедура
Комисията счита, че дадена приета от определена държава-членка
мярка е оправдана, Комисията може в съответствие с параграф 3 от
настоящия член да предприеме мерки, изискващи от държавите-членки
да забранят или ограничат пускането на пазара на машини, които
поради своите технически характеристики представляват същия риск,
или да изискат тези машини да спазват специални условия.

2.

Всяка държава-членка може да поиска от Комисията да разгледа
необходимостта от приемане на мерките, предвидени в параграф 1.

3.

В случаите, предвидени в параграф 1, Комисията извършва
консултации с държавите-членки и останалите заинтересовани
страни като посочва мерките, които възнамерява да приеме, така че
да осигури на общностно равнище високо ниво на защита на здравето и
безопасността на хората.
Като взема предвид резултатите от тази консултация, тя приема
необходимите мерки.
Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на
настоящата директива чрез допълването й , се приемат в
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в
член 22, параграф 3.

§ 118 Мерки, свързани с опасни машини, които представляват сходен
риск
Предпазната клауза, определена в член 11, която изисква държавите-членки
да предприемат подходящи мерки, свързани с опасни машини, които имат
маркировка „СЕ“, се прилага към определени модели машини. Член 9 дава
възможност на Комисията да приема мерки за забрана или ограничаване на
пускането на пазара на всички модели машини, които пораждат рискове
поради еднакви технически характеристики.
86

Член 9, параграф 3 беше изменен от Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на
Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от
Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол (PRAC) — Адаптиране към
процедурата по регулиране с контрол — част четвърта — ОВ L188, 18.7.2009 г., стр.14.
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Такива мерки могат да бъдат приети при следните обстоятелства:
След официално възражение срещу хармонизиран стандарт в
съответствие с член 10
Първото обстоятелство е свързано с посочената в член 10 процедура за
оспорване на хармонизиран стандарт. Когато бъде направено официално
възражение срещу хармонизиран стандарт, Комисията може да вземе
решение за отменяне или ограничаване на презумпцията за съответствие,
осигурена от прилагането на стандарта, на основание, че някои от неговите
спецификации не отговарят на съответните съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето — вж. § 121: коментари по член 10. В
резултат на такова решение може да бъде счетено за необходимо с оглед
защита на здравето и безопасността на хората да се гарантира, че
машините, проектирани в съответствие с непълния стандарт, са изтеглени от
пазара или са подложени на определени ограничения.
След предпазни действия в съответствие с член 11
Второто обстоятелство е свързано с процедурата по предпазната клауза,
определена в член 11. След нотифицирането на мярка, която е предприета
от държава-членка с оглед забрана или ограничаване на пускането на пазара
на определен модел опасни машини, Комисията приема решение, в което се
посочва дали счита мярката за основателна, или не — вж. § 123: коментари
по член 11, параграф 3. В резултат на такова решение Комисията може да
приеме решение, което да изисква от всички държави-членки да
предприемат подходящите мерки, за да защитят здравето и безопасността
на хората, да гарантират, че всички други машини, които имат същия дефект
като модела, предмет на първоначалната национална мярка, са изтеглени от
пазара или са подложени на определени ограничения.
По искане на държавата-членка
Член 9, параграф 2 дава на държавите-членки възможност да задействат
процеса, като поискат от Комисията да провери необходимостта от мерки за
забрана или ограничаване на пускането на пазара на машини, които
представляват еднакъв риск по силата на своите технически характеристики,
или да подложи тези машини на специални условия.
Преди да предприеме такива мерки, Комисията следва да се консултира със
заинтересованите страни. Тъй като мерките не се отнасят само до един
производител, а могат да имат последствия за всички производители на
дадена категория машини, ясно е, че трябва да се направи консултация с
организациите, които представляват производителите на машини на
равнище ЕС. По принцип консултирането със заинтересованите страни е
организирано в рамките на Работната група по машините — вж. § 148:
коментари по член 22. След това мярката се приема след консултиране с
Комитета по машините в съответствие с процедурата по регулиране с
контрол — вж. § 147: коментари по член 22, параграф 3.
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Член 10
Процедура по оспорване на хармонизиран стандарт
Когато една държава-членка или Комисията считат, че определен
хармонизиран стандарт не отговаря напълно на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, които влизат в нейния обхват и които са
упоменати в приложение I, Комисията или държавата-членка сезират
комитета, създаден по силата на Директива 98/34/ЕО, като излагат своите
аргументи. Комитетът изготвя становище в най-кратки срокове. Като има
предвид становището на комитета, Комисията взема решение да публикува,
да не публикува, да публикува с ограничения, да остави в сила, да остави в сила
с ограничения или да отмени означенията на съответния хармонизиран
стандарт в Официален вестник на Европейския съюз.
§ 119 Официални възражения срещу хармонизирани стандарти
Прилагането на хармонизирани стандарти, означенията на които са
публикувани в ОВЕС, осигурява презумпция за съответствие със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, които те
обхващат — вж. § 110: коментари по член 7, параграф 2. В съответствие с
членове 10 и 11 обаче презумпцията за съответствие може да бъде
оспорена:


в член 10 се изисква от държавите-членки или Комисията да отнасят
даден хармонизиран стандарт към Комитета, сформиран съгласно
Директива 98/34/ЕО, 87 ако имат доказателства, че определени
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
обхванати от стандарта, не са подходящо изпълнени от неговите
спецификации,



ако предпазната процедура, определена в член 11, бъде използвана и
въпросната държава-членка счита, че несъответствието на машината,
която е предмет на ограничителната мярка, се дължи на пропуск в
хармонизиран стандарт, приложен от производителя, въпросният
стандарт също се отнася до Комитета по Директива 98/34/ЕО — вж.
§ 124: коментари по член 11, параграф 4.

С цел да се избегне необходимостта от такива официални възражения,
държавите-членки се насърчават да следят разработването на
хармонизирани стандарти и да уведомяват CEN или CENELEC за своите
опасения преди приемането на хармонизираните стандарти. По същата
причина организациите по стандартизация се насърчават да вземат под
внимание опасенията на държавите-членки при разработването и
приемането на хармонизирани стандарти.
Възражение срещу хармонизиран стандарт могат да правят единствено
държавите-членки и Комисията. Ако други заинтересовани страни считат, че
даден хармонизиран стандарт има сериозни пропуски, те могат да отнесат
87

Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за
определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите
стандарти и регламенти, изменена от Директива 98/48/ЕО и Директива 2006/96/ЕО.
Консолидирана версия на директивата е на разположение на:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:20070101:EN:PDF
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въпроса на вниманието на националните органи или на Комисията и да
поискат от тях предприемането на подходящи действия.
§ 120 Процедура по официално възражение
Официално възражение може да бъде направено, когато хармонизиран
стандарт е бил приет от европейска организация по стандартизация и
неговата справка е била предоставена на Комисията за публикуване в ОВЕС.
Официално възражение може да бъде направено също така във всеки
момент след публикуване на справката за хармонизирания стандарт в ОВЕС.
Официалното възражение следва да бъде съобщено от държавата-членка
на Комисията чрез нейното постоянно представителство в ЕС, като се
посочва справката за въпросния стандарт, спецификациите на стандарта,
които се считат за погрешни и основанията за възражението. Комитетът по
Директива 98/34/ЕО е разработил стандартен формуляр за тази цел.
Официалното възражение първо се обсъжда в рамките на Работната група
по машините — вж. § 148: коментари по член 22 — като останалите държавичленки, представителите на CEN или CENELEC и другите заинтересовани
страни са поканени да изразят своите становища. Резултатът от
обсъждането в Работната група по машините се докладва от Комисията на
Комитета по Директива 98/34/ЕО. След това с този Комитет се провежда
консултация по отношение на проект на решение на Комисията. Решението
се приема тогава от Комисията и се публикува в серия L на ОВЕС.
§ 121 Резултат от официално възражение
Решението на Комисията по официално възражение срещу хармонизиран
стандарт може да има няколко форми:


ако официалното възражение не бъде подкрепено, Комисията приема
решение да публикува справката за стандарта в ОВЕС или да запази
справката за стандарта в ОВЕС, ако тя вече е била публикувана,



ако официалното възражение е подкрепено, Комисията може да реши
да не публикува справката за стандарта в ОВЕС или да оттегли
справката за стандарта от ОВЕС, ако тя вече е била публикувана,



ако пропуските в стандарта се отнасят само до определени
спецификации и останалата част от стандарта се счита за подходяща,
Комисията може да реши да публикува справката за стандарта в
ОВЕС (или да задържи справката за стандарта в ОВЕС, ако той вече е
бил публикуван) с предупреждение за ограничаване на презумпцията
за съответствие, която се осигурява чрез прилагането на стандарта.

Когато справката за хармонизиран стандарт бъде публикувана в ОВЕС с
предупреждение за ограничаване на презумпцията за съответствие, това
предполага, че прилагането на спецификациите на стандарта, които не са
предмет на ограничението, продължава да осигурява презумпция за
съответствие със съществените изисквания за опазване на здравето и
безопасността, които обхваща. Въпреки това, с цел съответствие със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, които не
са изпълнени от стандарта, производителят трябва да направи цялостна
оценка на риска, да избере подходящи защитни мерки срещу въпросните
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опасности и да обоснове своя избор в техническото досие — вж. § 392:
коментари по приложение VII, част А, раздел 1, буква а).
Когато Комисията приеме решение да не публикува справката за даден
стандарт в ОВЕС, да оттегли справката за стандарт от ОВЕС или да
публикува, или запази справката за стандарт в ОВЕС с ограничение,
Комисията упълномощава Европейската организация по стандартизация да
преразгледа въпросния стандарт, за да отстрани пропуските, които са били
установени.
Член 11
Предпазна клауза
1.

Когато една държава-членка констатира, че определена машина, към
която се прилага настоящата директива, притежаваща маркировка
„СЕ“ и ЕО декларация за съответствие и която се използва в
съответствие с предназначението си или в предвидими в разумни граници
условия, съществува вероятност да увреди здравето или да наруши
безопасността на хората и по целесъобразност на домашни животни или
имущество, тя взема всички необходими мерки, за да изтегли тази
машина от пазара, да забрани пускането й на пазара и/или в действие, или
да ограничи нейната свобода на движение.

...
§ 122 Предпазна клауза
Предпазната клауза е предвидена в член 95, параграф 10 от Договора за ЕО
(сега член 114 от ДФЕС), на който се основава Директивата относно
машините — вж. § 2: коментари по цитатите:
„Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните
случаи, защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да
приемат временни мерки, основаващи се на една или повече неикономически
причини, посочени в член 30 и подчинени на процедура на контрол от
Общността.“

В член 11 е определена процедурата, която да се следва, когато органите за
надзор на пазара на дадена държава-членка открият, че презумпцията за
съответствие, осигурена от маркировката „СЕ“ и ЕО декларацията за
съответствие , не е обоснована — вж. § 109: коментари по член 7,
параграф 1.
Предпазната процедура, посочена в член 11, се прилага за машини в
широкия смисъл, с други думи — тя може да се прилага за всички продукти,
изброени в член 1, параграф 1, букви а) — е). Тя не е приложима за частично
комплектувани машини.
Когато бъде констатирано, че машините не съответстват на приложимите
изисквания за безопасност и опазване на здравето, въпреки наличието на
маркировка „СЕ“, държавата-членка първо трябва да се свърже с
производителя, неговия упълномощен представител или лицето, което
отговаря за пускането на машината на пазара и да изиска от него да приведе
продукта в съответствие или да го изтегли от пазара в рамките на срок,
определен от органа за надзор на пазара — вж. § 78 — § 84: коментари по
член 2, букви и) и й) и § 100: коментари по член 4.
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Ако продуктът е приведен в съответствие или изтеглен от пазара
доброволно, няма нужда да се предприемат ограничителните мерки,
посочени в член 11, параграф 1 и следователно няма правно основание за
прилагане на предпазната клауза. Ако обаче въпросните машини
представляват сериозен риск, съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 се
изисква въпросната държава-членка да уведоми Комисията и другите
държави-членки за предприетите действия посредством системата RAPEX. 88
Във всички случаи, в които производителят е предприел коригиращи
действия, е важно въпросната държава-членка да уведоми органите за
надзор на пазара на другите държави-членки, така че те да могат да осигурят
предприемането на необходимите коригиращи мерки в целия ЕС — вж.
§ 100: коментари по член 4. Тази информация може да бъде съобщена в
рамките на Групата за административно сътрудничество (ADCO) в областта
на машините — вж. § 144: коментари по член 19. В член 23 от
Регламент (ЕО) № 765/2008 се предвижда създаването на обща система за
информационно осигуряване на ЕС за тази цел.
Ако несъответствието, предмет на коригиращо действие, предприето от
производителя, е резултат от пропуск в приложения хармонизиран стандарт,
държавата-членка също трябва да предприеме действия по отношение на
хармонизирания стандарт, ако е необходимо, чрез процедура по официално
възражение — вж. § 119 — § 121: коментари по член 10.
Ако в рамките на определения от органа за надзор на пазара срок не бъдат
предприети доброволни мерки за привеждане на продукта в съответствие и
ако несъответствието може да застраши здравето и безопасността на хората
или, когато е целесъобразно, домашни животни или имущество, трябва да се
приложи предпазната процедура, посочена в член 11.
В член 11, параграф 1 са описани мерките, които следва да бъдат
предприети от националните органи за надзор на пазара. Мерките могат да
включват спиране или забрана за пускането на пазара на машините и/или
пускането в действие на машините, или налагането на определени
ограничения по отношение на тези действия. Формата и съдържанието на
мерките е въпрос, който се определя от въпросната държава-членка, но
мерките трябва да бъдат както достатъчни, за да защитават здравето и
безопасността на хората, така и пропорционални на съответния риск.
В съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008, преди
да се предприемат такива мерки, на заинтересованите страни трябва да
бъде дадена възможност да изразят своите гледни точки, освен ако това не е
спешен въпрос. Ако бъдат предприети мерки без заинтересованите страни
да са били изслушани, трябва да им бъде дадена възможност да изразят
своите становища възможно най-скоро.
В съответствие с член 20 от регламента, в случай на машини, които
представляват сериозен риск и изискват бърза намеса, държавите-членки
могат също така да наредят изтегляне или изземване на вече са пуснатите
на пазара машини, както във веригата на доставки, така и намиращите се в
88

Вж. членове 20 и 22 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара
във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
— ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
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експлоатация, за да защитят здравето и безопасността на потребителите.
Мярката, предприета от държавата-членка в съответствие с член 11,
параграф 1, трябва да посочва точните основания, въз основа на които е
приета и да бъде нотифицирана възможно най-скоро на засегнатата страна,
която същевременно трябва да бъде уведомена за наличните законови
способи за обжалване — вж. § 145: коментари по член 20.
Взетото от държавата-членка решение следва да бъде публикувано — вж.
§ 143: коментари по член 18, параграф 3.
Член 11 (продължение)
...
2. Държавата-членка незабавно информира Комисията и останалите
държавите-членки за предприемането на подобна мярка и указва
причините за своето решение, като уточни по-специално дали
несъответствието се дължи на:
a) неспазването на съществените изисквания, предвидени в член 5,
параграф 1, буква а);
б) неправилното прилагане на хармонизираните стандарти, предвидени в
член 7, параграф 2;
в) пропуски в самите хармонизирани стандарти, предвидени в член 7,
параграф 2.
3. Комисията започва консултации със заинтересованите страни във
възможно най-кратки срокове.
След края на тези консултации Комисията решава дали мерките,
предприети от държавата-членка, са оправдани или не и съобщава
своето решение на държавата-членка, която е приела тези мерки, на
останалите държави-членки, както и на производителя или на неговия
упълномощен представител.
...
§ 123 Предпазна процедура
В член 11, параграфи 2 и 3 е определена процедурата, която трябва да се
следва на равнище ЕС, когато се предприема национална мярка в
съответствие с член 11, параграф 1. Мярката трябва да бъде нотифицирана
от въпросната държава-членка на Европейската комисия, като се посочват и
причините за нея. Нотификацията се предава на Комисията чрез
Постоянното представителство на въпросната държава-членка. В същото
време трябва да бъдат уведомени и останалите държави-членки.
Информацията може да бъде съобщена чрез Групата за административно
сътрудничество (ADCO) в областта на машините, като се използва системата
CIRCA — вж. § 146: коментари по член 21. Групата за административно
сътрудничество (ADCO) в областта на машините е разработила специален
формуляр, който да подпомага държавите-членки при предаване на
необходимата информация.
В нотификацията следва ясно да са посочени съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, на които машината не съответства и да
е обяснен характерът на рисковете, породени от тези несъответствия. Ако
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органите за надзор на пазара са оценили съответствието на машините с
позоваване на спецификациите на даден хармонизиран стандарт,
съответните клаузи на стандарта също следва да бъдат отбелязани.
С цел Комисията да може своевременно да извърши своето проучване,
националните органи следва да предадат всички съответни документи
заедно с нотификацията. Съответните документи може да включват:
 снимки или чертежи на въпросните машини, показващи маркировката
„СЕ“ и въпросните дефекти,
 копие от ЕО декларацията за съответствие,
 ЕО сертификат за изследване на типа или сертификат за одобрение
на системата на производителя за пълно осигуряване на качеството
(ако е приложимо),
 съответните елементи на техническото досие на производителя, ако
са на разположение,
 съответните извадки
производителя,

от

инструкциите

за

експлоатация

на

 доклади от всички изпитвания или инспекции, на които се основава
мярката,
 подробности за цялата кореспонденция, разменена между въпросните
страни, като производителя или неговия упълномощен представител,
вносителя или дистрибутора на машините или съответния
нотифициран орган.
Службите на Комисията тогава разглеждат нотификацията и подкрепящите
документи и се консултират със засегнатите страни, за да преценят дали
мярката, предприета от държавата-членка, е обоснована. Засегнатите
страни включват органите на държавата-членка, която е нотифицирала
мярката, производителя на въпросните машини или неговия упълномощен
представител и, когато е приложимо, нотифицирания орган, който участва в
оценяване на съответствието на машините. На засегнатите страни се дава
възможност за среща със службите на Комисията, за да представят
забележките си, ако желаят това.
Ако е необходимо, Комисията може да потърси независима експертна
консултация, за да оцени досието и, в някои случаи, да инспектира
въпросната машина или да проведе изпитвания. След това Комисията
приема решение, което се съобщава на държавата-членка, предприела
първоначалната мярка, на останалите държави-членки и на производителя
или неговия упълномощен представител. Решението на Комисията се
публикува в Официален вестник на Европейския съюз — вж. § 143:
коментари по член 18, параграф 3.
Ако Комисията реши, че предприетата от държавата-членка мярка е
обоснована, останалите държави-членки следва да предприемат
необходимите мерки, за да гарантират защитата на здравето и
безопасността на хората по отношение на несъответстващата машина. От
друга страна, ако Комисията реши, че предприетата мярка от държаватачленка не е обоснована, мярката се отменя.
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Член 11 (продължение)
...
4. Когато предвидените в параграф 1 мерки се дължат на пропуск в
хармонизираните стандарти и ако държавата-членка, която е в
основата на приемането на тези мерки, реши да ги остави в сила,
Комисията или държавата-членка започват процедурата, предвидена в
член 10.
...
§ 124 Пропуски в хармонизирани стандарти
Член 11, параграф 4 се прилага, когато несъответствието, нотифицирано в
съответствие с член 11, параграф 1 и 2, се дължи на пропуски в
хармонизирания стандарт, който е приложен от производителя. В такъв
случай, в допълнение към процедурата, посочена в член 11, параграф 3, се
подава официално възражение от въпросната държава-членка или от
Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 10 — вж. § 119 —
§ 121: коментари по член 10.
Член 11 (продължение)
...
5. Когато дадена машина не отговаря на изискванията за съответствие и
притежава маркировка „СЕ“, компетентната държава-членка взема
необходимите мерки срещу този, който е поставил маркировката и
информира за това Комисията. Комисията уведомява за това
останалите държави-членки.
...
§ 125 Действие срещу лицето, което е поставило маркировката
„СЕ“
Разпоредбите, посочени в член 11, параграфи 1—4, се отнасят до мерките,
които следва да бъдат предприети по отношение на продуктите, които
притежават маркировка „СЕ“ и за които съществува вероятност да застрашат
здравето и безопасността на хората и, когато е целесъобразно, домашни
животни или имущество.
В допълнение към тези мерки в член 11, параграф 5 се изисква държавитечленки да предприемат подходящи действия по отношение на лицето, което
е поставило маркировката „СЕ“ върху несъответстващ продукт и по този
начин е поело отговорността за пускането на продукта на пазара или за
пускането му в действие— вж. § 141: коментари по член 16. Това лице може
да е производителят, неговият упълномощен представител или друго лице,
което поема отговорност за пускането на продукта на пазара и което се счита
за производител — вж. § 78 — § 81: коментари по член 2, буква и).
Държавите-членки определят подходящите действия в съответствие с
разпоредбите за прилагане на Директивата относно машините в
националното законодателство. По принцип органите за надзор на пазара
първо трябва да изискат от производителя или неговия упълномощен
представител да предприеме необходимите мерки за преустановяване на
несъответствието. Ако необходимите мерки не са предприети в рамките на
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срока, определен от органите за надзор на пазара, трябва да се приложат
подходящи санкции — вж. § 150: коментари по член 23.
В такива случаи държавите-членки трябва да информират Комисията, а
Комисията следва да уведоми останалите държави-членки. За тази цел
следва да се използва Общата система за информационно осигуряване,
предвидена в член 23 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
За несъответствия, свързани с маркировка „СЕ“ или ЕО декларацията за
съответствие — вж. § 142: коментари по член 17.
Член 11 (продължение)
...
6. Комисията осигурява информирането на
развитието и резултата от тази процедура.

държавите-членки

за

§ 126 Информация относно предпазната процедура
В съответствие с член 11, параграф 6 Комисията следва да държи
държавите-членки информирани за напредъка и резултатите по отношение
на предпазната процедура. Съответната информация се предоставя на
държавите-членки в рамките на Групата за административно сътрудничество
(ADCO) в областта на машините — вж. § 144: коментари по член 19.
Решението на Комисията се публикува в Официален вестник
Европейския съюз — вж. § 143: коментари по член 18, параграф 3.

на

Член 12
Процедури по оценяване на съответствието на машините
1.

За да удостовери съответствието на определена машина с разпоредбите
на настоящата директива, производителят или неговият упълномощен
представител трябва да прилагат една от процедурите за оценяване на
съответствието, предвидени в параграфи 2, 3 и 4.

...
§ 127 Оценяване на съответствието на машините
Член 12 се отнася до процедурата за оценяване на съответствието, която
трябва да бъде проведена от производителя на машините или неговия
упълномощен представител преди пускането на машините на пазара и/или
пускането им в действие– вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1.
Процедурата за оценяване на съответствието е задължителна, като за
определени категории машини обаче производителят може да избира между
няколко алтернативни процедури. В следващите параграфи се определят
условията, при които могат да се прилагат различните процедури за
оценяване на съответствието.
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Член 12 (продължение)
...
2. Когато машината не е посочена в приложение IV, производителят или
неговият упълномощен представител прилага процедурата за оценяване
на съответствието с извършване на вътрешен контрол на
производството на машини, предвидена в приложение VIII.
...
§ 128 Категории машини, които не са посочени в приложение IV
В член 12, параграф 2 е определена процедурата за оценяване на
съответствието, която следва да се използва за всички категории машини,
различни от изброените в приложение IV. Процедурата, която трябва да се
следва, е процедура за оценяване на съответствието с извършване на
вътрешен контрол на производството на машините, понякога наричана
„Декларация за съответствие от доставчика“ или „ удостоверяване от
първата страна“ 89 — вж. § 395: коментари по приложение VIII. Тази
процедура не е свързана с намеса на нотифициран орган. Въпреки това
производителят или неговият упълномощен представител може да потърси
независима консултация или съдействие, от които се нуждае, за да проведе
процедурата за оценяване на съответствието на машините. Той може сам да
извърши проверките, инспекциите и изпитванията и инспекциите, които са
необходими за оценяване на съответствието на машините, или да ги
възложи на компетентен орган по свой избор. В техническото досие следва
да бъдат включени съответните протоколи и резултати — вж. § 392:
коментари по приложение VII, част А, раздел 1, буква а), шесто тире.
Следва да се отбележи, че няма нотифицирани органи за категориите
машини, различни от изброените в приложение IV. Производителите на
машини, които не са изброени в приложение IV, могат да потърсят
консултация или съдействие от органите, които са нотифицирани за
определени категории машини по приложение IV. В такъв случай обаче
органът не действа като нотифициран орган и не трябва да използва
идентификационния номер, който му е присвоен от Комисията, в
документите, свързани с тази дейност — вж. § 133: коментари по член 14.

89

Понятието „Декларация за съответствие от доставчика“ е обяснена в стандарт
EN ISO/IEC 17050-1:2010
—
Оценяване
на
съответствието.
Декларация
за
съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004,
коригирана версия 2007-06-15), като обаче прилагането на този стандарт не осигурява
презумпция за съответствие с изискванията на Директивата относно машините.
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Член 12 (продължение)
...
3. Когато машината не е посочена в приложение IV и ако е произведена в
съответствие с предвидените в член 7, параграф 2 хармонизирани
стандарти, и при условие, че тези стандарти обхващат всички
приложими съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, производителят или неговият упълномощен представител
прилагат една от следните процедури:
а)

процедурата за оценяване на съответствието с извършване на
вътрешен контрол на производството на машини, предвидена в
приложение VIII;

б) ЕО процедурата по типово изпитване, предвидена в приложение IХ,
както и извършване на вътрешен контрол на производството на
машини, предвиден в приложение VIII, точка 3;
в) процедурата по пълно осигуряване на качеството, предвидена в
приложение Х.
...
§ 129 Машини,
посочени
в
приложение IV,
проектирани
в
съответствие
с
хармонизираните
стандарти,
които
обхващат всички приложими съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето
В член 12, параграф 3 са определени трите алтернативни процедури за
оценяване на съответствието, които може да се прилагат към категориите
машини, изброени в приложение IV, които са проектирани и произведени в
съответствие с хармонизирани стандарти. За прилагане на процедурите,
посочени в член 12, параграф 3, трябва да бъдат изпълнени следните три
условия:
 въпросните машини трябва да бъдат в обхвата на един или повече
хармонизирани стандарта от вид C, чиито означения са публикувани в
ОВЕС — вж. § 110: коментари по член 7, параграф 2,
 въпросният хармонизиран стандарт или стандарти трябва да обхваща
всички съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
които са приложими към машините, както са определени от оценката
на риска — вж. § 159: коментари по Общ принцип 1,
 машините трябва да са проектирани и произведени изцяло в
съответствие с въпросните хармонизирани стандарти.
Когато тези три условия са изпълнени, производителят може да избере
процедурата, посочена в член 12, параграф 3, буква а), или една от
алтернативните процедури, посочени в член 12, параграф 3, букви б) и в).
Процедурата, посочена в член 12, параграф 3, буква а) —оценяване на
съответствието с извършване на вътрешен контрол на производството на
машини — е идентична с процедурата, посочена в член 12, параграф 2,
която е приложима към категории машини, които не са изброени в
приложение IV.
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Процедурата, посочена в член 12, параграф 3, буква б), изисква
производителят да представи модел на машината във връзка с ЕО
изследване на типа от нотифициран орган, за да се гарантира, че тя
съответства на приложимите съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето. Съответствието на машините, които впоследствие
бъдат произведени в съответствие с модела, който е изследван от
нотифицирания орган, тогава се оценява от самия производител чрез
вътрешни проверки — вж. § 396 — § 400: коментари по приложение IX и
§ 395: коментари по приложение VIII, точка 3.
Посочената в член 12, параграф 3, буква в) процедура изисква
производителят да разполага със система за пълно осигуряване на
качеството,
която
да
обхваща
проектирането,
производството,
окончателното инспектиране и изпитването на машините. Системата трябва
да бъде оценена и одобрена от нотифициран орган, който да гарантира, че
тя е подходяща, за да осигури проектирането и производството на машини,
които отговарят на приложимите съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето. Нотифицираният орган трябва също така да
контролира правилното прилагане на системата за пълно осигуряване на
качеството — вж. § 401 — § 407: коментари по приложение X.
Производителят или неговият упълномощен представител в ЕС може да
поиска ЕО изследване на типа на модел на машините или оценка на
системата за пълно осигуряване на качеството от всеки нотифициран орган в
ЕС по свой избор, при условие че въпросният нотифициран орган е
нотифициран за процедурата по оценяване на съответствието и за
въпросната категория машини — вж. § 133: коментари по член 14. Искането
обаче за ЕО изследване на типа за даден модел на машини или искането за
оценка на дадена система за пълно осигуряване на качеството може да се
подаде само пред един нотифициран орган — вж. § 397: коментари по
приложение IX, раздел 2.1 и § 402: коментари по приложение X, раздел 2.1.
Сертификатът за ЕО изследване на типа или решението за одобряване на
системата за пълно осигуряване на качеството, издадени от нотифициран
орган, са валидни в целия ЕС.
Член 12 (продължение)
...
4. Когато машината е упомената в приложение IV и ако не е произведена в
съответствие с предвидените в член 7, параграф 2 хармонизирани
стандарти, или е произведена само в съответствие с част от тях, или
ако хармонизираните стандарти не обхващат всички приложими
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, или ако не
съществуват хармонизирани стандарти за въпросната машина,
производителят или неговият упълномощен представител прилагат една
от следните процедури:
а) процедурата по ЕО изследване на типа, предвидена в приложение IХ,
както и извършване на вътрешен контрол на производството на
машини, предвиден в приложение VIII, точка 3;
б) процедурата по пълно осигуряване на качеството, предвидена в
приложение Х.
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§ 130 Други машини, посочени в приложение IV
В член 12, параграф 4 са определени двете процедури за оценяване на
съответствието, които може да се прилагат за категории машини, изброени в
приложение IV, когато не е изпълнено едно или повече от трите условия за
прилагане на член 12, параграф 3. Следователно в следните случаи се
прилагат процедурите, определени в член 12, параграф 4:
 когато няма на разположение хармонизирани стандарти, които да
обхващат типа на въпросната машина,
 когато приложените от производителя хармонизирани стандарти не
обхващат всички съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, приложими към въпросните машини,
 когато производителят на въпросните машини не е приложил или само
частично е приложил съответните хармонизирани стандарти.
В такива случаи процедурата за оценяване на съответствието с вътрешен
контрол на производството на машини не може да се използва и
следователно трябва да се следва една от двете процедури, които включват
нотифициран орган.
Член 13
Процедура относно частично комплектуваните машини
1.

Производителят на частично комплектуваната машина или неговият
упълномощен предствавител трябва да гарантира преди нейното пускане
на пазара, че:
а) е изготвена необходимата техническа документация, описана в
приложение VII, част Б;
б) е изготвена инструкция за вграждане, описаа в приложение VI;
в) е изготвена декларацията за вграждане, описана в приложение II,
част 1, раздел Б.

2.

Инструкцията за вграждане и декларацията за вграждане придружават
частично комплектуваната машина до нейното вграждане в крайната
машина и тогава стават част от техническото досие на тази машина.

§ 131 Процедура относно частично комплектуваните машини
В член 13, параграф 1 е определена процедурата, която трябва да бъде
следвана за пускането на пазара на частично комплектувани машини,
посочени в член 1, параграф 1, буква ж) — вж. § 384 и § 385: коментари по
приложение II, част 1, раздел Б, § 390: коментари по приложение VI и § 394:
коментари по приложение VII, част Б.
Целта на член 13, параграф 2 е да се гарантира, че инструкцията за
вграждане и декларацията за вграждане, изготвени от производителя на за
частично комплектувана машина, са предоставени на разположение на
производителя на крайната машина, в която частично комплектуваната
машина се вгражда, така че той да може да приложи инструкциитеята за
вграждане и да включи инструкциитеята за вграждане и декларацията за
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вграждане в техническото досие на крайната машина — вж. § 392: коментари
по приложение VII, част А, раздел 1, буква а), осмо тире.
По принцип това предполага, че деклараци за вграждане и копие от
инструкцията за вграждане трябва да се предоставят с всяка една от
частично комплектуваните
машини. В случаите обаче, когато
производителят на частично комплектувани машини доставя партида от
идентични продукти на определен производител на крайни машини, не е
необходимо производителят на частично комплектуваните
машини да
предоставя декларацията за вграждане и инструкцията за вграждане с всеки
от тях, ако гарантира, че производителят на крайните машини е получил тези
документи с първата доставка на продукти, които принадлежат към
партидата и изясни, че декларацията за вграждане и инструкцията за
вграждане се прилагат за всички частично комплектувани машини, които
принадлежат към партидата.

127

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

§ 132 Диаграма на процедурите за пускане на пазара на машини и
частично комплектувани машини
Следната диаграма обобщава процедурите, посочени в членове 12 и 13:
Машини :
Продукт , съгласно
Член 1, параграф 1,
буква а)—е).

Категории машини,
които не са
посочени в
приложение IV

Техническо досие
Приложение VII,
част А

Частично
комплектувани
машини съгласно:
Член 1, параграф 1,
буква ж)

Категории машини,
които са посочени
в приложение IV

Съответната
техническа
документация
Приложение VII, част Б

Инструкции
Инструкция за монтаж
Приложение VI

проектирани в
съответствие с
хармонизираните
стандарти, които
обхващат всички приложими
съществени изисквания за
безопасност и опазване на
здравето

Оценяване на
съответствието с
извършване на
вътрешен контрол
на производството
Приложение VIII

Пълно осигуряване
на качеството
Приложение X

не са проектирани в
съответствие с
хармонизираните
стандарти, които
обхващат всички
приложими съществени
изисквания за безопасност
и опазване на здравето*

ЕО Изследване на
типа
Приложение IX
+ вътрешен
контрол на
производството
Приложение VIII,
част 3

ЕО декларация за
съответствие
Приложение II, част 1,
раздел А

Декларация за
вграждане
Приложение II, част 1,
раздел Б

Маркировка „СЕ“
Член 16
Приложение III

 Хармонизирани стандарти не са на разположение, хармонизираните стандарти не обхващат всички приложими СИБОЗ
или хармонизираните стандарти не са приложени или са приложени само частично.

Легенда
цветовете:
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Документи

Процедура

Декларация —
маркировка
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Член 14
Нотифицирани органи
1. Държавите-членки нотифицират Комисията и останалите държавичленки за органите, които те са натоварили с осъществяване на
процедурата по оценяване на съответствието с цел предвиденото в
член 12, параграфи 3 и 4 пускане на пазара, както и специалните
процедури за оценяване на съответствието и категориите машини, за
които тези органи са натоварени да отговарят, а също и получените
предварително от Комисията идентификационни номера. Държавитечленки нотифицират Комисията и останалите държави-членки за
евентуалните последващи промени.
2. Държавите-членки трябва да се уверят, че нотифицираните органи са
под редовно наблюдение, което има за цел да провери дали спазват във
всеки един момент критериите, предвидени в приложение ХI.
Нотифицираният орган предоставя на разположение при поискване
цялата необходима информация, включително документите относно
бюджета, така че държавите-членки да могат да се уверят, че са
изпълнени изискванията, предвидени в приложение ХI.
3. Държавите-членки прилагат предвидените в приложение ХI критерии за
оценяване на органите, които трябва да бъдат нотифицирани и на
органите, които вече са нотифицирани.
4. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз за
информация списък на нотифицираните органи, в който фигурират
техните идентификационни номера и задачите, за изпълнението на
които те са билинотифицирани. Тя осигурява актуализирането на този
списък.
5. Органите, отговарящи на критериите за оценка, предвидени в
съответните хармонизирани стандарти, означенията на които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се считат за
отговарящи на съответните критерии.
...
§133 Нотифицирани органи
В член 14 се посочени разпоредбите, свързани с нотифицирани органи.
Нотифицираните органи са независими, действащи като трета страна органи
за оценяване на съответствието, натоварени с процедурите за оценяване на
съответствието, посочени в член 12, параграфи 3 и 4 за категориите машини,
изброени в приложение IV. Терминът „нотифицирани“ се отнася до факта, че
тези органи са нотифицирани от държавите-членки пред Комисията и пред
останалите държави-членки. Преди един орган за оценяване
на
съответствието да бъде нотифициран, трябва да му се определи
идентификационен номер (с 4 цифри) от Комисията. Даден орган има само
един идентификационен номер и може да бъде нотифициран по една или
няколко директиви на ЕС.
Съгласно Директивата относно машините могат да бъдат нотифицирани
органи за оценяване на съответствието само за категориите машини,
изброени в приложение IV. Органите, които са били нотифицирани, могат
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също така да предоставят услуги за оценяване на съответствието на
производители на други категории машини, като в такива случаи обаче
органите трябва да изяснят на своите клиенти, че не действат като
нотифицирани органи, и не трябва да използват идентификационния номер,
който им е определен от Комисията, върху който и да било от документите,
свързани с подобна дейност — вж. § 128: коментари по член 12, параграф 2.
Оценката, назначаването и контролът на нотифицираните органи са
изключителна отговорност на държавите-членки.
Нотифицирането се извършва посредством информационната онлайн
система NANDO (нотифицирани и определени организации съгласно Нов
подход)на Комисията. На сайта са изброени всички европейски
нотифицирани органи, както и органи от трети държави, определени
съгласно официални споразумения като Споразумения за взаимно
признаване (СВП), Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП) и споразуменията за за оценяване на съответствието и
приемане на промишлени продукти (ACAA).
Когато се нотифицира орган за оценяване на съответствието съгласно
Директивата относно машините, нотифициращият орган на въпросната
държава-членка трябва да укаже категорията машини, за които е определен
органът. Един нотифициран орган може да бъде определен да оценява
съответствието на една или повече категории машини, изброени в
приложение IV.
Нотификацията трябва да указва също така процедурата или процедурите за
оценяване
на съответствието, за които органът е определен. Един
нотифициран орган може да бъде определен за едната или и за двете
следващи процедури, посочени в член 12:
 процедура за ЕО изследване на типа — член 12, параграф 3, буква б)
и член 12, параграф 4, буква а) — приложение IX,
 процедура за пълно осигуряване на качеството — член 12, параграф 3,
буква в) и член 12, параграф 4, буква б) — приложение X.
Следователно е важно, преди подаване на искане към нотифициран орган за
извършване на оценяване на съответствието, да се направи проверка в
NANDO дали въпросният нотифициран орган е нотифициран в съответствие
с Директивата относно машините за въпросните категория машини и
процедура за оценяване на съответствието — вж. § 129: коментари по
член 12, параграф 3.
§ 134 Оценяване и надзор на нотифицираните органи
Член 14, параграф 3 се отнася до критериите, определени в приложение XI,
които да се използват при оценяване на органите, които предстои да бъдат
нотифицирани — вж. § 408: коментари по приложение XI. Държавите-членки
силно се насърчават да използват акредитацията като средство за
оценяване на нотифицирани органи. Регламент (ЕО) № 765/2008 изисква
всяка държава-членка да определи само един орган по акредитация, който
да оценява дали органите за оценяване са компетентни да извършват
специфичните дейности по оценяване на съответствието. Всеки национален

130

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

орган по акредитация подлежи на партньорска оценка, организирана от
Европейската организация за акредитация (EA) 90 .
Член 14, параграф 5 се отнася до съответните хармонизирани стандарти,
които могат да бъдат използвани за оценяване на нотифицирани органи.
Съответните хармонизирани стандарти са EN ISO/IEC 17020, 17021 и
17025 91 .
В съответствие с член 14, параграф 2 държавите-членки също трябва да
упражняват надзор на нотифицираните органи, за да гарантират, че
последните продължават да изпълняват критериите, определени в
приложение XI. Когато за първоначалното оценяване на нотифициран орган
се използва акредитиране, акредитацията обикновено се предоставя за
ограничен период от време. Следователно надзорът на нотифицирания
орган може да се извършва чрез периодични одити с цел подновяване на
акредитацията.
Член 14 (продължение)
...
6.
Ако даден нотифициран орган констатира, че производителят не
отговаря или вече не отговаря на съответните изисквания на
настоящата директива, или че не би трябвало да бъде издаден
сертификат за ЕО изследване на типа , или че не би трябвало да бъде
одобрена определена система за осигуряване на качество, той
преустановява действието или анулира сертификата или одобрението
при спазване на принципа на пропорционалност, или налага ограничения,
като ги мотивира подробно, освен ако производителят гарантира чрез
съответни коригиращи мерки постигането на съответствие с тези
изисквания. Ако действието на сертификата или одобрението бъдат
преустановени или те бъдат анулирани, или ако бъдат наложени
ограничения, или пък ако се наложи намесата на компетентния орган,
нотифицираният орган трябва да информира предвидения в член 4
компетентен орган. Държавата-членка трябва да информира незабавно
останалите държави-членки и Комисията.
Необходимо е да бъде предвидена процедура по обжалване.
...

90

Регламент (ЕО) № 765/2008, членове 3—14.

91

EN ISO/IEC 17020:2004 — Общи критерии за дейността на различните видове органи
за контрол (ISO/IEC 17020:1998);
EN ISO/IEC 17021:2006 — Оценяване на съответствието. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2006);
EN ISO/IEC 17025:2005 — Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005) — EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006;
— вж. Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на
Европейския парламент и на Съвета, Решение 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета (Публикуване
на заглавията и референтните номера на хармонизираните стандарти) — ОВ C136,
16.6.2009 г., стр. 29.
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решения,

издадени

от

В член 14, параграф 6 са определени задълженията на нотифицираните
органи в следните случаи:
 нотифицираният орган е уведомен, че машина, която е пусната на
пазара като обхваната от сертификат за ЕО изследване на типа или от
решение за одобрение на системата на производителя за пълно
осигуряване на качеството, не отговаря на приложимите съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето или е опасна.
Такъв например може да е случаят, ако въпросната машина е предмет
на мярка, нотифицирана по предпазната процедура в съответствие с
член 11, или мярка, която е предприета с цел справяне с потенциално
опасни машини в съответствие с член 9,
 нотифицираният орган е уведомен, че производителят не спазва
своите задължения по дадена одобрена система за пълно осигуряване
на качеството.
Такъв например може да е случаят след периодичен одит на
системата за пълно осигуряване на качеството или след необявено
посещение за проверка на правилното функциониране на тази система
— вж. § 406: коментари по приложение X, раздел 3.
Мерките, които предстои да бъдат предприети от нотифицирания орган, в
такива случаи зависят от сериозността на несъответствието и от свързаните
с него рискове. Ако обаче съответните коригиращи мерки не бъдат
предприети от производителя в рамките на дадения срок, действието на
съответния сертификат за ЕО изследване на типа или на решението за
одобрение на системата за пълно осигуряване на качеството трябва да бъде
преустановено или те да бъдат анулирани.
Когато действието на сертификат или решение за одобрение бъде
преустановено или те бъдат анулирани, нотифицираният орган трябва да
уведоми органите за надзор на пазара в държавата-членка, в която са
установени, така че да могат да бъдат предприети всички мерки, необходими
за уреждане на въпросите по несъответстващите или опасни машини.
Националните органи уведомяват останалите държави-членки и Комисията,
ако са необходими действия за уреждане на въпроси по несъответстващи
или опасни машини извън тяхната територия.
Трета алинея на член 14, параграф 6 гласи, че е необходимо да бъде
предвидена процедура по обжалване. Производителят трябва да има
възможност да обжалва решение на нотифициран орган в случай на отказ за
издаване, на преустановяване, на анулиране или на неподновяване на
сертификат за ЕО изследване на типа — вж. § 399 и §400: коментари по
приложение IX, параграфи 5 и 9. Производителят трябва също така да може
да обжалва решение да не бъде одобрена системата за пълно осигуряване
на качеството, за анулиране или преустановяване на действието на такова
одобрение или за налагане на ограничения върху него — вж. § 404 и § 406:
коментари по приложение X, раздел 2.3 и 3. Производителят трябва първо
да отправи обосновано искане до нотифицирания орган да преразгледа
своето решение. Ако това завърши с неуспех и ако производителят
продължава да не е съгласен с решението, той трябва да може да обжалва.
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Формата на обжалването и процедурата, която е необходимо да бъде
следвана, зависят от националните разпоредби, регламентиращи дейността
на нотифицираните органи.
Член 14 (продължение)
...
7.
За да се координира еднаквото прилагане на настоящата директива,
Комисията предвижда организирането на обмен на опит между
властите на държавите-членки, натоварени с определянето,
нотифицирането и надзора над нотифицираните органи и
нотифицираните органи.
...
§ 136 Обмяна на опит между нотифициращите органи
Обмяната на опит между органите, отговорни за оценяването и надзора на
нотифицираните органи, предвидени а в член 14, параграф 7, е
организирана в рамките на Работната група по машините — вж. § 148:
коментари по член 22.
§ 137 Координация на нотифицираните органи
Обмяната на опит между нотифицираните органи е организирана в рамките
на Европейската координация на нотифицираните органи за машини (NB-M).
Целта на NB-M е да се обсъждат проблемите, възникващи в хода на
процедурите за оценяване на съответствието и да се хармонизира
практиката на нотифицираните органи. В някои случаи нотифицираните
органи се представляват от национална координационна група, създадена в
тяхната държава. Участието в дейностите по координация е един от
критериите за нотифициране на органите — вж. § 408: коментари по
приложение XI.
NB-M е разделена на известен брой групи, които обхващат различните
категории машини, изброени в приложение IV. Те са наречени вертикални
групи (ВГ).
Понастоящем има 12 ВГ, които заседават при необходимост по следните
предмети:
ВГ1
ВГ2
ВГ3
ВГ4
ВГ5
ВГ6
ВГ7
ВГ8
ВГ9
ВГ 11
ВГ 12
ВГ 13

Дървообработващи машини
Машини за обработване на храни по приложение IV
Преси за студена обработка на метали
Машини за шприцоване или формоване под налягане
Машини за работа под земята
Превозни средства за събиране на отпадъци
Сменяеми предавателни валове
Подемници за повдигане на транспортни средства
Повдигателни съоръжения за хора
Защитни елементи
Конструкции за защита при преобръщане (ROPS) и
конструкции за защита от падащи предмети (FOPS)
Пълно осигуряване на качеството
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Освен това NB-M има Хоризонтален комитет, който ръководи и
координира работата на вертикалните групи и решава въпроси, които са
общи за всички нотифицирани органи. Хоризонталният комитет заседава два
пъти годишно под председателството на избран представител на един от
нотифицираните органи. Представители на Европейската комисия и на три
държави-членки, избрани от Работната група по машините, участват в тези
заседания като наблюдатели.
Европейската комисия допринася за функционирането на NB-M, като
финансира техническия секретариат, който подготвя работата на групата и
административния секретариат, който организира заседанията и управлява
документооборота .
NB-M приема така наречените „Препоръки за ползване“ (ПзП), които дават
съгласувани отговори на въпроси, които са били обсъждани във
вертикалните групи. По принцип ПзП се изготвят, когато на разположение
няма съответен хармонизиран стандарт, или когато съответният
хармонизиран стандарт не дава достатъчно точен отговор на определен
въпрос. Когато бъде приет съответният хармонизиран стандарт или когато
хармонизираният стандарт бъде съответно преразгледан, ПзП се оттеглят.
ПзП се одобряват от Хоризонталния комитет на NB-M, след което се
съобщават на Работната група по машините за потвърждение. Потвърдените
от Работната група по машините ПзП се публикуват на уебсайта EUROPA на
Комисията. ПзП не са правно обвързващи, но след като са били съгласувани
с NB-M и потвърдени от Работната група по машините, те следва да се
считат като една важна препоръка за гарантиране на еднаквото прилагане
на Директивата относно машините от нотифицираните органи.
Член 14 (продължение)
...
8. Държавата-членка, която е нотифицирала определен орган, е длъжна да
оттегли незабавно своята нотификация, ако установи:
а) че този орган вече не отговаря на критериите, предвидени в
приложение ХI; или
б) че този орган нарушава сериозно задълженията си.
Тя незабавно информира за това Комисията и останалите държавичленки.
§ 138 Оттегляне на нотификация
С член 14, параграф 8 държавите-членки се задължават да оттеглят
нотификацията си за орган, който вече не отговаря на критериите, посочени
в приложение XI, или който допуска сериозни пропуски при изпълняването на
своите отговорности. Задължението за оттегляне на нотификация, която
вече не е обоснована, е следствие от задължението държавите-членки да
упражняват надзор на дейността на органите, които са нотифицирали, за да
гарантират, че те изпълняват своите задачи правилно — вж. § 134:
коментари по член 14, параграф 2.
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Член 15
Инсталиране и използване на машините
Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да налагат,
при спазване на законодателството на Общността, изискванията, които
считат за необходими, за да се осигури защитата на хората и по-специално
на работниците, по време на използването на машините, стига това да не
налага промени на тези машини, които не са упоменати в настоящата
директива.
§ 139 Национални
машините

разпоредби

за

инсталиране

и

използване

на

Директивата
относно
машините
се
прилага
за
проектирането,
производството и пускането на пазара или в действие на машини — вж. § 71
— § 77: коментари по член 2, буква з) и § 86: коментари по член 2, буква к).
По отношение на тези аспекти Директивата гарантира общото
хармонизиране на разпоредбите, които са в сила в целия ЕС. С други думи,
държавите-членки не могат да въвеждат национални разпоредби, които
излизат извън рамките на разпоредбите на Директивата, припокриват се с
тях или противоречат на разпоредбите на Директивата.
В член 15 се посочва, че държавите-членки продължават да имат правото да
регламентират инсталирането и използването на машини в съответствие със
съответните разпоредби на законодателството на ЕС, при условие че тези
разпоредби не ограничават свободното движение на машини, които
съответстват на разпоредбите на Директивата относно машините — вж. § 6:
коментари по съображение 3 и § 107: коментари по член 6, параграф 1.
Следователно националните разпоредби за инсталирането и използването
на машини или тяхното прилагане не трябва да водят до изменение на
машините, които съответстват на Директивата относно машините. Това
предполага, че машините, които са пуснати на пазара, наистина отговарят на
изискванията на Директивата. Ако потребителите или националните органи
считат, че дадена част от пусната на пазара машина не е достатъчно
безопасна и че приложимите съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето не са прилагани правилно, машините следва да бъдат
докладвани на органите за надзор на пазара, докато бъдат взети
необходимите мерки за гарантиране на безопасността на хората — вж. § 100:
коментари по член 4.
Следват някои примери за въпросите, които могат да бъдат обхванати от
националните правила за инсталиране и използване на машини:
 инсталирането на машини в определени области, като например
инсталиране на кранове в градски зони или инсталиране на
ветрогенератори в околностите,
 използването на подвижна техника в някои области, като например
използването на превозни средства с повишена проходимост в зони
със свободен достъп или използване на определени видове
селскостопански машини в близост до жилища или обществени
пътища,
 придвижване на подвижна техника по обществени пътища,
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 използването на машини в определено време, като например
ограничения на използването на косачки през уикендите,
 използването на определени видове машини от хора под определена
възраст.
§ 140 Национални разпоредби за безопасност и опазване на здравето
на работниците
Особено внимание трябва да се обърне на националните разпоредби за
прилагане на разпоредбите на директивите на ЕС, които са насочени към
здравето и безопасността на работното място. Тези директиви се базират на
член 137 от Договора за ЕО (сега член 153 от ДФЕС), свързан със закрилата
на здравето и безопасността на работниците. Те определят минимални
изисквания, което означава, че държавите-членки продължават да имат
правото да поддържат или приемат по-строги изисквания, ако считат за
целесъобразно. Следователно е необходимо да се направи справка в
националните разпоредби, които са в сила във всяка държава-членка, за да
се определят съответните задължения. Най-важните директиви, свързани с
използването на машини, са:
 Директива 89/391/ЕИО 92 относно безопасността и здравето на
работниците на работното място. Тя е известна като „Рамкова“
директива, тъй като в нея са определени основните задължения на
работодателите и работниците във връзка със здравето и
безопасността на работното място и осигурява рамката за поредица от
отделни директиви, които се отнасят до специфични аспекти на
здравето и безопасността или специфични опасности,
 Директива 2009/104/ЕО 93
относно
използването
на
работно
оборудване по време на работа. Това е втората специална директива,
приета съгласно „Рамковата“ директива.
Въпреки че понятието за работно оборудване е по-широко от това за
машини, машините за професионална употреба са важна категория работно
оборудване. Националните разпоредби за прилагане на разпоредбите на
Директива 2009/104/ЕО винаги се прилагат по отношение на използването на
машини на работното място. В това отношение Директива 2009/104/ЕО може
да се счита за допълнителна мярка към Директивата относно машините.
В съответствие с Директива 2009/104/ЕО работодателите трябва да
предоставят на разположение на работниците работно оборудване, което е
подходящо за работата, която предстои да бъде извършвана и което
отговаря на разпоредбите на всички съответни директиви на ЕС, които са
приложими по отношение на него 94 . Следователно всички нови машини,
92

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място — ОВ L
183, 29.6.1989 г.
93

Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при
използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — ОВ L260, 3.10.2009 г., стр. 5.
Директива 2009/104/ЕО е кодифицирана версия на Директива 89/655/ЕИО и изменя
Директиви 95/63/ЕИО, 2001/45/ЕО и 2007/30/ЕО.
94

Вж. Директива 2009/104/ЕО, член 4, параграф 1, буква а).
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които се предоставят на разположение на работниците, трябва да
съответстват на Директивата относно машините и всички други директиви на
ЕС, които може да са приложими — вж. § 89 — § 92: коментари по член 3.
Разпоредбите на Директива 2009/104/ЕО са приложими към машини, които
са в експлоатация на работните места. Работодателят трябва да взема
необходимите мерки през жизнения цикъл на машината с оглед гарантиране,
че чрез подходящата поддръжка машината се поддържа в експлоатация на
такова ниво, че да съответства на разпоредбите, които са били приложими
при нейното първо предоставяне на разположение в предприятието или
обекта 95 . Това не означава, че машината трябва да се поддържа в състояние
„като нова“, тъй като тя подлежи на износване. Трябва обаче да се извършва
необходимата поддръжка, за да се гарантира, че тя продължава да
съответства на приложимите изисквания за безопасност и опазване на
здравето. Следователно машините, които са били предмет на разпоредбите
на Директивата относно машините, когато за пръв път са предоставени на
разположение, трябва да се поддържат в състояние на съответствие със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето на
Директивата относно машините, които са били прилагани, когато за пръв път
са пуснати на пазара или в действие.
Това се прилага също така, когато дадена машина бъде модифицирана от
потребителя в хода на нейния жизнен цикъл, освен ако модификациите са
толкова значителни, че модифицираната машина трябва да се счита за нова
машина и да бъде предмет на ново оценяване на съответствието съгласно
Директивата относно машините — вж. § 72: коментари по член 2, буква з).
В приложение I към Директива 2009/104/ЕО са определени минималните
технически изисквания, които са приложими към работно оборудване в
експлоатация. Тези минимални изисквания са приложими към машини, които
са пуснати в действиепреди Директивата относно машините да е станала
приложима 96 . Те не са приложими за машини, които са пуснати на пазара
или в действиев съответствие с Директивата относно машините.
В Директива 2009/104/ЕО са включени също така разпоредби, свързани с:
 първоначалната проверка на работното
безопасност зависи от условията при
инсталирането и преди пускането в действие,

оборудване,
инсталиране,

чиято
след

 проверка на това работно оборудване след монтиране на нова
работна площадка или на ново място,
 периодични и извънредни проверки и, когато е целесъобразно,
изпитване на работното оборудване, изложено на въздействия,
предизвикващи неизправности, които могат да доведат до опасни
ситуации 97 .
В случай на подемни машини първоначалните проверки, за които
отговорност носи работодателят, трябва да се разграничават от мерките за
проверка на годността за употреба на машините, които представляват
95

Вж. Директива 2009/104/ЕО, член 4, параграф 2.

96

Вж. Директива 2009/104/ЕО, член 4, параграф 1, буква а), точка ii) и буква б).

97

Вж. Директива 2009/104/ЕО, член 5.
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отговорност на производителя на машините — вж. § 350 — § 352: коментари
по точка 4.1.3 на приложение I.
Останалите разпоредби на Директива 2009/104/ЕО засягат:
 ограничението на използването и/или поддръжката на работното
оборудване, което е свързано със специфичен риск за определени
работници,
 отчитане на принципите на ергономията,
 информиране, инструктиране и обучение
използването на работното оборудване,

на

работниците

по

 консултации на работниците и участие на работниците 98 .
Освен това в приложение II към Директива 2009/104/ЕО са определени
специфични правила за използването на определени категории работно
оборудване, в това число подвижно работно оборудване, товароподемно
работно оборудване и работно оборудване за повдигане на хора — вж. § 10:
коментари по съображение 7.
Предоставените заедно с машината инструкции от производителя
представляват съществено важен инструмент, който дава възможност на
работодателите
да
прилагат
разпоредбите
за
прилагане
на
Директива 2009/104/ЕО — вж. § 254: коментари по точка 1.7.4 на
приложение I.
Член 16
Маркировка „СЕ“
1.

Маркировката за съответствие „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“
съгласно образеца, който фигурира в приложение III.

2.

Маркировката за съответствие „СЕ“ се поставя на машините така, че
да е видима, четлива и неизтриваема в съответствие с приложение III.

3.

Забранява се поставянето на машините на маркировки, знаци или
надписи, които има вероятност да въведат в заблуждение трети лица
относно значението или графичната форма на маркировката „СЕ“, или
относно и двете едновременно. На машините може да бъде поставена
всяка друга маркировка, при условие че не се нарушава видимостта,
четливостта и значението на маркировката „СЕ“.

§ 141 Маркировка „СЕ“
Разпоредбите по отношение на маркировката „СЕ“ на машините, определени
в Директивата относно машините, се прилагат заедно с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 765/2008, който определя общите принципи за
маркировката „СЕ“, които се прилагат допълнително. Коментарите, които
следват, са основани на член 16 от Директивата относно машините и
приложение III към нея и на член 2, параграф 20 и член 30 от
Регламент (ЕО) № 765/2008 99 . Задълженията, свързани с маркировката „СЕ“,
98

Вж. Директива 2009/104/ЕО, членове 6—10.
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се отнасят до производителя, неговия упълномощен представител или
лицето, което отговаря за пускането на машините на пазара — вж. § 78 —
§ 85: коментари по член 2, букви и) и й).
Регламент (ЕО) № 765/2008 определя „маркировка „СЕ““ като маркировка,
чрез която производителят указва, че продуктът е в съответствие с
приложимите изисквания, установени в законодателството на Общността за
хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне. Като поставя или е поставил
маркировка „СЕ“, производителят указва, че поема отговорност за
съответствието на продукта:
 маркировката „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“ с графичното
изображение, показано в приложение III,
 различните компоненти на маркировката „СЕ“ трябва да имат
практически един и същ вертикален размер, който не може да бъде помалък от 5 mm. Минималният размер може да не бъде спазен за
машини с малки размери,
 маркировката „СЕ“ трябва да се поставя на машините по видим,
четлив и незаличим начин, в непосредствена близост до
наименованието на производителя или неговия упълномощен
представител, като се използва една и съща техника — вж. § 250:
коментари по точка 1.7.3 на приложение I,
 когато е приложена процедурата на пълно осигуряване на качеството,
посочена в член 12, параграф 3, буква в) и член 12, параграф 4,
буква б), маркировката „СЕ“ трябва да бъде последвана от
идентификационния номер на нотифицирания орган, който е одобрил
системата на производителя за пълно осигуряване на качеството —
вж. § 133: коментари по член 14.
Маркировката „СЕ“ е единствената маркировка, която удостоверява
съответствието на продукта с приложимите изисквания на съответното
законодателство на ЕС за хармонизация, уреждащо нейното нанасяне. В
член 16, параграф 3 се изисква от държавите-членки да забранят нанасянето
на маркировки, знаци или надписи върху машини, които има вероятност да
подведат трети страни по отношение на значението или формата на
маркировките „СЕ“ или по отношение и на двете едновременно.
Маркировки, които има вероятност да подведат трети страни по отношение
на формата на маркировката „СЕ“, могат да бъдат например буквите „ЕС“
или „ЕЕС“ с графично изображение, което е подобно на посоченото в
приложение III или инициалите „СЕ“ с графично изображение, което се
различава от посоченото в приложение III. Маркировките, които има
вероятност да подведат трети страни по отношение на значението на
маркировката „СЕ“, са маркировки, различни от маркировката „СЕ“, която
означава, че машините съответстват на приложимото законодателство на
ЕС.
Мерките, които следва да бъде предприети в случаите на несъответствие на
маркировката, са посочени в член 17.
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Член 17
Несъответстваща маркировка
1.

Държавите-членки приемат като несъответстваща маркировка:
а)

поставянето на маркировката „СЕ“ по силата на настоящата
директива на продукти, по отношение на които тя не се прилага;

б)

липсата на маркировка „СЕ“ и/или на ЕО декларация за
съответствие за определена машина;

в)

поставянето на определена машина на маркировка, която е
различна от маркировката „СЕ“ и която е забранена по силата на
член 16, параграф 3.

2.

Когато една държава-членка установи наличието на маркировка, която
не отговаря на съответните разпоредби на настоящата директива,
производителят или неговият упълномощен представител е задължен да
приведе продукта в съответствие с тях и да преустанови нарушението
при условията, определени от тази държава-членка.

3.

Ако несъответствието продължава, държавата-членка предприема
всички подходящи мерки за ограничаване или забрана на пускането на
пазара на въпросния продукт или осигурява изтеглянето му от пазара в
съответствие с процедурата, предвидена в член 11.

§ 142 Несъответстваща маркировка
Предпазната клауза, посочена в член 11, определя мерките, които следва да
бъдат предприети, когато бъде констатирано, че машини, притежаващи
маркировка „СЕ“ са опасни. В член 17 са определени мерките, които следва
да се предприемат при случаи на несъответствие на формата на
маркировката на разпоредбите на Директивата относно машините, когато
няма данни, че въпросната машина е опасна. Тези мерки съответстват на
задължението на държавите-членки да осигуряват правилното прилагане на
правилата по отношение на маркировката „СЕ“ и за предприемане на
подходящи действия в случай на неправилна употреба на маркировката,
посочена в член 30, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В член 17, параграф 1 са определени трите случая, за които се счита, че
представляват несъответствие на маркировката. В член 17, параграф 2 се
казва, че държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да изискат
от стопанските субекти да преустановят тези нарушения. Естеството на
мерките е оставено на избора на държавите-членки. Тези мерки не е
необходимо да бъдат нотифицирани пред Комисията или пред други
държави-членки. Санкциите за нарушения на разпоредбите на Директивата
относно машините трябва да включват санкции за несъответстваща
маркировка — вж. § 150: коментари по член 23.
В член 17, параграф 3 е определена процедурата, която трябва да се
следва, ако предприетите мерки за преустановяване на нарушенията,
посочени в член 17, параграф 1, не са ефективни. В такъв случай трябва да
се следва предпазната процедура, посочена в член 11.
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Член 18
Поверителност
1.

Без да се засягат разпоредбите и съществуващите национални практики
в областта на поверителността на информацията, държавите-членки
трябва да следят всички страни и лица, засегнати от прилагането на
настоящата директива, да бъдат задължени да опазват
поверителността на информацията, получена при изпълнение на техните
задачи. По-специално, тайните на предприятията и търговските и
професионалните тайни се третират като поверителни, освен ако
тяхното разгласяване се налага, за да се защити здравето и
безопасността на хората.

2.

Разпоредбите на параграф 1 не засягат задълженията на държавитечленки и на нотифицираните органи, свързани с реципрочната размяна на
информация и информирането относно предупрежденията.

3.

Всяко решение, взето от държавите-членки и от Комисията в
съответствие с членове 9 и 11, трябва да бъде публикувано.

§ 143 Поверителност и прозрачност
Страните и лицата, засегнати от разпоредбите, посочени в член 18, включват
администрациите на държавите-членки, Комисията и нотифицираните
органи. По-специално органите на държавите-членки и службите на
Комисията могат да изискат от производителите да съобщават елементите
на техническото досие за машините или на съответната техническа
документация за частично комплектуваните машини, които съдържат
професионални и търговски тайни. Длъжностните лица от въпросните
държавни администрации или агенции и други органи или институции, които
действат от тяхно име, трябва да спазват поверителността на тази
информация, която е придобита или получена в хода на прилагане на
Директивата относно машините. Аналогично, нотифицираните органи трябва
да спазват поверителността на информацията, която е придобита или
получена при извършване на процедурите за оценяване на съответствието,
за които те отговарят — вж. § 408: коментари по приложение XI, раздел 7.
В член 18, параграф 2 е отбелязано, че задължението за поверителност не
пречи на предаването на информация между държавите-членки и на
Комисията в рамките на сътрудничеството, предвидено в член 19 (Групата за
административно сътрудничество (ADCO) в областта на машините).
Задължението за поверителност не се прилага по отношение на
съобщаването на информация между нотифицираните органи и
съобщаването на информация от нотифицираните органи на държавитечленки — вж. § 135: коментари по член 14, параграф 6, § 399: коментари по
приложение IX, точки 5 и 7 и § 407: коментари по приложение X, раздел 4.
Задължението за поверителност не изключва използването на
предупреждение на обществеността, когато това е необходимо, с оглед на
закрилата на здравето и безопасността на хората.
В член 18, параграф 3 е посочено специално изискване за прозрачност,
свързано с всички решения, които се вземат от държавите-членки и от
Комисията в съответствие с членове 9 и 11. Въпросните решения включват:
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 предприетите от Комисията мерки, с които се изисква от държавитечленки да забранят или ограничат пускането на пазара на
потенциално опасни машини в съответствие с член 9, параграф 1,
 предприетите мерки от държавите-членки за изтегляне от пазара, за
забраняване на пускането на пазара и/или пускането в действиеили за
ограничаване на свободното движение на машини, които могат да
застрашат здравето и безопасността на хората и, когато е
целесъобразно, домашните животни или имущество, в съответствие с
член 11, параграф 1 (предпазната клауза),
 взетите от Комисията решения по отношение на предпазните клауза в
съответствие с член 11, параграф 3.
Член 19
Сътрудничество между държавите-членки
1.

Държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, така че
компетентните органи, предвидени в член 4, параграф 3, да сътрудничат
помежду си и с Комисията и да си предават необходимата информация,
за да позволят еднаквото прилагане на настоящата директива.

2.

За да се координира еднаквото прилагане на настоящата директива,
Комисията предвижда организирането на обмен на опит между
компетентните органи, натоварени с надзора на пазара.

§ 144 Група за административно
областта на машините

сътрудничество

(ADCO)

в

В член 19, параграф 1 се изисква от държавите-членки да организират
сътрудничеството между националните органи за надзор на пазара и да
предават една на друга необходимата информация. Сътрудничеството е
съществено важно в тази област, тъй като надзорът се осъществява от всяка
от държавите-членки, докато машините с маркировка „СЕ“ могат да се
движат свободно в рамките на единния пазар.
С член 19. параграф 2 Комисията се натоварва с отговорността да осигурява
организирането на обмяната на опит между органите за надзор на пазара.
Прилагането на практика на член 19 се осъществява в рамките на Групата за
административно сътрудничество (ADCO) в областта на машините. Тя
представлява форум за обмяна на информация между органите за надзор на
пазара на държавите-членки и Комисията. Групата за административно
сътрудничество (ADCO) в областта на машините обикновено заседава два
пъти годишно и се председателства от представителите на държавитечленки на ротационен принцип. Заседанията са ограничени до
представителите на държавите-членки и Комисията, а работата и
документите на Групата за административно сътрудничество са
поверителни, тъй като те често се отнасят до конкретни случаи, които се
разследват. Въпреки това в заседанията на Групата за административно
сътрудничество се канят да участват за ограничен период от време като
експерти и други заинтересовани лица, за да дадат своя принос по
определени теми.
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Основните дейности на Групата за административно сътрудничество (ADCO)
в областта на машините са:
 споделяне на информация и опит по отношение на дейността по
надзора на пазара,
 насърчаване на най-добри практики и оптимизиране на използването
на ресурсите,
 гарантиране, че във всички държави-членки се прилагат коригиращи
мерки за уреждане на въпросите, свързани с несъответстващи и
опасни машини,
 предоставяне на информация за напредъка и резултатите от
прилагането на предпазната процедура и проследяването на
решенията, свързани с нея,
 проследяване на решенията по конкретни мерки за уреждане на
въпросите, свързани с потенциално опасни машини,
 планиране и организиране на съвместни проекти за надзор на пазара.
Член 20
Способи за обжалване
Всяка мярка, взета в приложение на настоящата директива, която
ограничава пускането на пазара и/или в действиена машина, по отношение на
която се прилага настоящата директива, трябва да се придружава от
подробна и точна мотивация. Тя се съобщава своевременно на
заинтересованата страна, като се указват и начините за обжалване,
предвидени според действащото в съответната държава-членка
законодателство, както и сроковете, в които трябва да бъдат внесени
исковете.
§145 Мотивиране на решения и обжалване
Член 20 се прилага за всички мерки, предприети от органите на държавитечленки по отношение на ограничаване на пускането на пазара и/или
пускането в действие на машини, без оглед на това, дали са предприети въз
основа на член 11 (предпазна клауза), член 9 (специални мерки, свързани с
потенциално опасните машини), или член 17 (несъответстваща маркировка).
Член 21
Разпространяване на информацията
Комисията взема необходимите мерки, за да може да бъде предоставена на
разположение полезната информация относно прилагането на настоящата
директива.
§ 146 Източници на информация
Информацията, свързана с прилагането на Директивата относно машините,
е на разположение на обществеността онлайн на страниците за машините в
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раздела на ГД „Предприятия и промишленост“ на уебсайта EUROPA на
Комисията: .
По-специално следната информация е на разположение на уебсайта
EUROPA:
 текстът на Директивата относно машините,
 препратки към текстовете за транспониране на разпоредбите на
Директивата в националното право, обявени от държавите-членки,
 списък на звена за контакт в държавите-членки във връзка с прилагане
на Директивата,
 списък с означенията на хармонизирани стандарти за машини,
 списък на нотифицирани органи за машините,
 Препоръките за ползване, приети от Европейската координация на
нотифицираните органи за машини (NB-M), потвърдени от Работната
група по машините,
 документи с инструкции, одобрени от Работната група по машините, и
настоящото Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО,
 протоколи от всички заседания на Работната група по машините,
проведени след 1997 г.
Член 22 100
Комитет
1.

Комисията се подпомага от комитет, по-долу наричан „Комитетът“.

2.

В случай, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат
членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се съблюдават разпоредбите
на член 8 от него.

3.

При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а,
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на
разпоредбите на член 8 от него.

§ 147 Комитет по машините
В член 22 е предвидено да бъде създаден Комитет, наречен „Комитет по
машините“, който се състои от представители на държавите-членки и се
председателства от представител на Комисията. Комитетът приема свои
собствени процедурни правила въз основа на стандартните правила,
публикувани в ОВЕС. Европейският парламент бива информиран за дневния
ред на заседанията на Комитета и за всички проекти за мерки, които са му
представени и получава резултатите от гласуването и обобщени протоколи
от заседанията.
100

Член 22 беше изменен от Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и
Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои
актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с
процедурата по регулиране с контрол (PRAC) — адаптиране към процедурата по регулиране
с контрол — част четвърта — ОВ L188, 18.7.2009 г., стр. 14.
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Комитетът по машините изпълнява две различни функции:
 консултативна функция
Консултативната функция на Комитета по машините, предвидена в член 8,
параграф 2, се състои в консултиране на Комисията по всяка подходяща
мярка, свързана с прилагането на практика на Директивата относно
машините, в това число мерките, които са необходими за осигуряване на
сътрудничеството на държавите-членки една с друга и с Комисията, както е
предвидено в член 19, параграф 1. Въпросните мерки не могат да включват
изменение на Директивата или приемане на решения за допълване на
разпоредбите на Директивата. Следователно тези мерки се състоят главно в
предоставяне на насоки за правилното и единно прилагане на разпоредбите
на Директивата.
 регулаторна функция
Регулаторната функция на Комитета по машините е да дава своето мнение
по предложените от Комисията мерки, които изменят или допълват
разпоредбите на Директивата. В съответствие с член 8, параграф 1, букви а)
и б), само два въпроса могат да бъдат предмет на такива мерки:
а) актуализиране на индикативния списък на защитни елементи в
приложение V — вж. § 42: коментари по член 2, буква в);
б) ограничение на пускането на пазара на потенциално опасни машини
— вж. § 118: коментари по член 9.
Становището на Комитета по машините се изразява чрез гласуване на
представителите на държавите-членки в Комитета, претеглено по отношение
на гласовете на Съвета в съответствие с член 205 от Договора за ЕО (сега
член 238 от ДФЕС).
Преди приемането на такива мерки от Комисията, те се представят на
Европейския парламент и на Съвета за подробно разглеждане. Европейският
парламент или Съветът могат да се противопоставят на проекта за мерките,
предложен от Комисията, на основание, че те превишават изпълнителните
правомощия, предвидени в Директивата, че те не са съвместими с целта или
съдържанието на Директивата, или че не спазват принципите на
субсидиарност или пропорционалност. В случай на такова противопоставяне
Комисията може да представи изменен проект или да направи
законодателно предложение. Ако няма възражение от страна на
Европейския парламент и Съвета в рамките на три месеца, Комисията
приема мярката.
§ 148 Работна група по машините
Работната група по машините се съставя от Комитета по машините, за да се
даде възможност на наблюдатели от отрасъла, стандартизацията и
нотифицираните органи да участват в обсъждането на проблемите, свързани
с практическото прилагане на Директивата относно машините. На практика
Работната група по машините е най-често използваният форум за обсъждане
на прилагането на Директивата на равнище ЕС. Подобно на Комитета по
машините, Работната група по машините се председателства от
представител на Комисията и се състои от представители на държавитечленки. Представителите на страните от ЕАСТ, държавите кандидатки и
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държавите с официални споразумения с ЕС също присъстват като
наблюдатели.
Асоциациите на производителите на машини на европейско равнище
участват като наблюдатели и са поканени да присъстват на заседанията, за
да представят информация и мнения по специфични обсъждани въпроси.
Представителите на европейските органи по стандартизация също
присъстват, за да предоставят информация и отговарят на въпроси,
повдигнати
от
държавите-членки
във
връзка
със
стандартите.
Нотифицираните органи се представляват от Европейската координация на
нотифицирани органи за машини (NB-M), която докладва за работата на
Координацията, взема предвид становището на Работната група по
машините по отношение на Препоръките за ползване, предоставени на
Работната група за потвърждение и задава на Работната група въпроси,
свързани с тълкуването на Директивата. Професионалните съюзи и
представителите на организациите за защита на потребителите също се
канят, за да изразят мненията на крайните потребители на машините.
Най-често обсъжданите теми от Работната група по машините са:
 изясняване на приложното поле на Директивата и процедурите за
оценяване на съответствието по отношение на конкретни категории
продукти,
 интереси по отношение
стандарти за машини,

на

разработването

на

хармонизирани

 мнения по официални възражения срещу хармонизирани стандарти —
вж. § 120: коментари по член 10.
Работната група по машините заседава два или три пъти годишно в Брюксел.
Работните документи за заседанията на Работната група по машините се
разпространяват сред членовете на групата чрез раздела, посветен на
Директивата относно машините, на информационната онлайн система
CIRCA на Комисията. Организациите, които представляват заинтересовани
страни в областта на машините на европейско равнище, имат достъп до тези
документи. Други заинтересовани страни могат да изискат документи от
съответните си представителни организации. Трябва да се внимава
изразените в работни документи или документи за обсъждане позиции да не
бъдат приемани за представителни за становищата на Комисията или на
Работната група по машините.
Протоколите от заседанията на Работната група по машините се публикуват
на страниците, посветени на машините, на уебсайта EUROPA на Комисията,
след като са били коригирани и одобрени на следващото заседание.

146

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

§ 149 Диаграма на институциите, които имат отношение към
Директивата относно машините
В следната диаграма са посочени функциите на различните институции,
които участват в предлагането, приемането, транспонирането, прилагането и
изпълнението на Директивата относно машините:

Съвет и
Европейски парламент
Приемат законодателството на ЕС
(съвместно вземане на решения)

Европейска комисия
Държави-членки
Транспонират
директивата
Назначават
нотифицирани
органи, извършват
надзор на пазара

Предлага
законодателството на ЕС
Гарантира правилно
прилагане
Приема хармонизирани
стандарти

CEN и CENELEC

Комитет по машините

Европейски органи по
стандартизация
Разработват
хармонизирани
стандарти за
машините

Комисия + държави-членки

ADCO по
машините
Държавите-членки
+ Комисията
Административно
сътрудничество за
надзор на пазара

Изразява становище за
мерките за гарантиране на
правилното прилагане на
Директивата относно

Производители
на машини
Работна група по
машините

Нотифицирани
органи
Оценка на
съответствието
на машини по
приложение IV

NB-M
Европейска
координация на
нотифицираните
органи
Препоръки за
употреба

Комисия + Държави-членки +
заинтересовани страни в ЕС
Обсъжда прилагането на
практика на Директивата
относно машините

Прилагат
Директивата
относно машините
Допринасят за
стандартите

Потребители на
машини
Работодатели
Профсъюзи
Асоциации на
потребителите
Допринасят за
стандартите
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Член 23
Санкции
Държавите-членки определят режима на санкциите, които ще се прилагат в
случай на нарушаване на националните разпоредби, приети при прилагане на
настоящата директива и вземат всички необходими мерки за осигуряване на
тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и
възпиращи на извършеното нарушение. Държавите-членки нотифицират
Комисията относно тези разпоредби най-късно до 29 юни 2008 г. и я
информират своевременно за всяка по-късна промяна, свързана с тях.
§ 150 Санкции за нарушаване на разпоредбите на Директивата
Националните разпоредби за прилагане на Директивата относно машините
трябва да бъдат правно обвързващи и, следователно, нарушенията на тези
разпоредби трябва да се наказват с подходящи санкции.
Възможните нарушения могат да включват следното:
 неприлагане на приложимата процедура за оценяване на
съответствието за машини — вж. § 127 — § 130: коментари по член 12,
 неприлагане на процедурата за оценявяне на съответствието на
частично комплектувани машини — вж. § 131: коментари по член 13,
 несъответстваща маркировка — вж. § 142: коментари по член 17,
 несъответствие на машините със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение I,
 липсващо или непълно техническо досие — вж. § 103: коментари по
член 5 и § 391 — § 393: коментари по приложение VII, част А,
 липсващи или непълни инструкции (в това число необходимия превод)
— вж. § 103: коментари по член 5 и § 254 — § 256: коментари по точка
1.7.4 на приложение I,
 неспазване на мерките, предвидени в член 11 (предпазна клауза) и
член 9 (специални мерки, свързани с потенциално опасните машини).
Всяка държава-членка определя вида и равнището на санкциите за такива
нарушения. Член 23 уточнява, че санкциите трябва да бъдат ефективни,
съразмерни и възпиращи, в съответствие със съдебната практика на Съда
на Европейския Съюз.
Член 24
Изменение на Директива 95/16/ЕО
Директива 95/16/ЕО се изменя, както следва:
1.

в член 1, параграфи 2 и 3 се заменят със следния текст:

„2. За целите на настоящата директива „асансьор“ означава подемно
съоръжение, обслужващо определени нива и разполагащо с превозващо
устройство, движещо се по дължината на твърди водачи, чийто наклон
спрямо хоризонталата е по-голям от 15 градуса, и което е предназначено
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за транспортиране на:
—

хора,

—

хора и товари,

—

само на товари, ако до превозващото устройство има
достъп, тоест в него лесно може да влезе лице и то е
оборудвано с устройства за управление, разположени вътре
в превозващото устройство или в обсега на лицето, което
се намира в него.

Подемните съоръжения, които се движат по точно установен курс в
пространството, дори в случаите, когато те не се придвижват по
дължината на твърди водачи, се считат като асансьори, влизащи в
приложното поле на настоящата директива.
„Превозващо устройство“ означава частта на асансьора, в която се
намират лицата и/или се поставят товарите, за да бъдат повдигани или
спускани.
3.

Настоящата директива не се прилага към:
—
подемните съоръжения, скоростта на които не надвишава
0,15 m/s,
—

асансьорите на строителните обекти,

—

въжените линии, включително фюникюлерите,

—

асансьорите, които са специално проектирани и изработени
за военни или полицейски цели,

—
подемните съоръжения, от които могат да бъдат
изпълнявани определени задачи,
—

минни подемници,

—

подемните съоръжения, предназначени за повдигане на
актьори по време на художествени представления,

—
подемните съоръжения, монтирани в транспортните
средства,

2.

—

подемните съоръжения, свързани с машина и предназначени
изключително за достъп до работното място, включително
до местата за поддръжка и инспектиране, които се
намират на машината,

—

зъбчатите железници,

—

ескалатори и механични тротоари.“;

В приложение I, точка 1.2 се заменя със следния текст:

„1.2. Превозващо устройство
Превозващото устройство на всеки асансьор трябва да представлява кабина.
Тази кабина трябва да бъде проектирана и изработена така, че да предлага
пространството и здравината, съответстващи на определения от монтьора
максимален брой лица и номинално натоварване на асансьора.
Когато асансьорът е предназначен за превоз на хора и ако размерите му го
позволяват, кабината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да
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не възпрепятства или пречи чрез своите структурни характеристики на
достъпа и използването й от хора с увреждания и да позволява извършването
на всички необходими промени, предназначени да улесняват нейната
употреба.“
§ 151 Границата между Директивата
Директивата относно асансьорите

относно

машините

и

С Член 24 от Директива 2006/42/ЕО се въвежда изменение на
Директива 95/16/ЕО относно асансьорите с цел по-добро определяне на
границата с Директивата относно машините — вж. § 28: коментари по
съображение 27.
От една страна, член 24, параграф 1 изменя определението на „асансьор“,
дадено в член 1, параграф 2 от Директивата относно асансьорите, като
заменя термина „кабина“ с термина „превозващо устройство“. Това
предполага, че естеството на превозващото устройство не е критерий за
прилагане на Директивата относно асансьорите. В същото време член 24,
параграф 2 изменя същественото изискване за безопасност и опазване на
здравето, посочено в раздел 1.2 на приложение I към Директивата относно
асансьорите, за да уточни, че превозващото устройство на асансьорите,
предмет на посочената директива, трябва да бъде кабина. Следва да се
отбележи също така, че раздел 3.1 на приложение I към Директивата относно
асансьорите изисква кабините на асансьорите да бъдат изцяло затворени.
От друга страна, член 24, параграф 1 изменя списъка с изключенията,
посочен в член 1, параграф 3 от Директивата относно асансьорите, като
добавя изключването на подемните съоръжения, чиято скорост не
надвишава 0,15 m/s. Следователно движещите се с ниска скорост асансьори
са предмет на Директивата относно машините — вж. § 344: коментари по
точка 4.1.2.8 и § 377: коментари по точка 6.4 на приложение I.
По отношение на изменения списък с изключения от Директивата относно
асансьорите следва да бъдат отбелязани следните въпроси:
Асансьорите на строителните обекти са изключени от приложното поле на
Директивата относно асансьорите. Те вече не са изключени от приложното
поле на Директива 2006/42/ЕО и следователно са предмет на Директивата
относно машините считано от 29 декември 2009 г. — вж. § 8: коментари по
съображение 5.
Следните видове техника са изключени от Директивата относно асансьорите
и са предмет на Директивата относно машините:
 подемните съоръжения, от които могат да бъдат изпълнявани
определени задачи,
 подемните съоръжения, монтирани в транспортните средства,
 подемните съоръжения, свързани с машина и предназначени
изключително за достъп до работното място, включително до местата
за поддръжка и инспектиране, които се намират на машината,
 ескалатори и механични тротоари.
Всички въжени линии са изключени от приложното поле на Директивата
относно асансьорите. В съответствие с член 3, въпреки че Директивата
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относно машините не се прилага към предназначени за превоз на хора
въжени линии, които са обхванати от Директива 2000/9/ЕО относно въжените
линии, тя се прилага по отношение на определени въжени линии, които са
извън приложното поле на Директивата относно въжените линии или са
изключени от него — вж. § 90: коментари по член 3.
Следните видове техника са изключени както от Директивата относно
асансьорите, така и от Директивата относно машините:
 асансьорите, които са специално проектирани и изработени за военни
и полицейски цели — вж. § 59: коментари по член 1, параграф 2,
буква ж),
 минни подемници — вж. § 61: коментари по член 1, параграф 2,
буква и),
 подемните съоръжения, предназначени за повдигане на актьори по
време на художествени представления — вж. § 62: коментари по
член 1, параграф 2, буква й),
 влакове, използващи предаване със зъбна рейка и пиньон по релсови
линии — § 57: коментари по член 1, параграф 2, буква д), пето тире.
Член 25
Отмяна
Директива 98/37/ЕО се отменя от 29 декември 2009 г. 101
Позоваванията на отменената директива се считат като позовавания на
настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата за
съответствие, фигурираща в приложение ХII.
§ 152 Отмяна на Директива 98/37/ЕО
Директива 2006/42/ЕО
заменя
Директива 98/37/ЕО.
Следователно
Директива 98/37/ЕО се отменя считано от 29 декември 2009 г., на която дата
разпоредбите на Директива 2006/42/ЕО стават приложими.
Втора алинея на член 25 означава, че считано от 29 декември 2009 г.,
позоваванията на Директивата относно машините в останалото
законодателство на ЕС остават валидни и следва да се разбират като
позовавания на Директива 2006/42/ЕО. Когато такива позовавания се отнасят
до конкретни разпоредби от директивата, позоваванията следва да се четат
като отнасящи се до съответните разпоредби, посочени в таблицата за
съответствието, дадена в приложение XII. Тези позовавания се актуализират
при ревизиране на съответното законодателство.

101

Предмет на поправка, публикувана в ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 35.
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Член 26
Въвеждане в националните законодателства
1.

Държавите-членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими за
привеждане на законодателството си в съответствие с настоящата
директива, най-късно до 29 юни 2008 г. Те незабавно информират
Комисията за това.
Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 29 декември 2009 г.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при
официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се
определят от държавите-членки.

2.

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на
разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в
областта, уредена с настоящата директива, заедно с таблицата за
съответствие между разпоредбите на настоящата директива и
приетите от тях разпоредби от националното законодателство.

§ 153 Въвеждане в националните законодателства и прилагане на
разпоредбите на Директивата
Адресати на директивите на ЕС са държавите-членки, които по силата на
посочените директиви са задължени да приемат необходимите разпоредби
за тяхното въвеждане в националното законодателство. Именно тези
национални
разпоредби
създават
обвързващи
задължения
за
икономическите оператори. В съответствие с член 288 от ДФЕС (предишен
член 249 от Договора за ЕО), Директивата е обвързваща по отношение на
постигането на даден резултат, но оставя на националните власти свобода
при избора на формата и средствата. Тъй като обаче Директивата относно
машините се основава на член 95 от Договора за ЕО (настоящ член 114 от
ДФЕС), който предвижда мерки за хармонизиране на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, които
имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар,
предоставената на държавите-членки свобода на действие на практика е
доста ограничена. По-специално, съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето по отношение на проектирането и производството на
машини и приложимите процедури за оценяване на съответствието трябва
да бъдат еднакви във всички държави-членки.
На държавите-членки бяха дадени 2 години след влизането в сила на
Директивата, за да приемат необходимите разпоредби. Тези разпоредби
стават приложими осемнадесет месеца по-късно — на 29 декември 2009 г.
До тази дата Директива 98/37/ЕО продължи да се прилага.
Означенията на текстовете, въвеждащи разпоредбите на Директивата в
националното законодателство на държавите-членки, които са съобщени на
Комисията в съответствие със задължението, определено в член 26,
параграф 2, са представени на уебсайта EUROPA на Комисията.
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Член 27
Дерогиране
До 29 юни 2011 г. държавите-членки могат да разрешават пускането на
пазара и пускането в действие на преносими взриво-монтажни машини и на
други машини с ударно действие, които отговарят на националните
разпоредби, които са в сила към момента на приемане на настоящата
директива.
§ 154 Преходен период за преносими взриво-монтажни машини и
други машини с ударно действие
По принцип, тъй като производителите разполагат с период от три и
половина години между влизането в сила на Директива 2006/42/ЕО и
прилагането на нейните разпоредби, през който при необходимост да
адаптират своите продукти,не беше счетено за нужно да се предвижда
преходен период. Чрез дерогация от основното правило обаче, член 27
предвижда преходен период от осемнадесет месеца за преносими взривомонтажни машини и за други преносими машини с ударно действие с, през
който държавите-членки могат да разрешават пускането на пазара на
продукти, съответстващи на националните разпоредби, които са били в сила
преди това. Тези национални разпоредби са или разпоредбите за прилагане
на Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно взаимното признаване на
контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия (Конвенция
CIP), в случай, че държавите-членки са подписали тази Конвенция, или, в
други държави-членки, съществуващите национални разпоредби — вж. § 9:
коментари по съображение 6.
Следва да се отбележи, че преходният период представлява възможност за
държавите-членки, а не задължение. Следователно преносимите взривомонтажни машини и другите преносими машини с ударно действие , които
съответстват на Директивата относно машините, имат право на свободно
движение в ЕС от 29 декември 2009 г. Машините, които отговарят на
националните разпоредби, които са били в сила преди това, могат да бъдат
пускани на пазара само на държавата-членка, която позволява това. Считано
от 29 юни 2011 г. всички такива машини трябва да съответстват на
Директивата относно машините.
Член 28
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й
в Официален вестник на Европейския съюз.
§ 155 Дата на влизане в сила на Директивата
В член 28 е определена датата на влизане в сила на Директива 2006/42/ЕО.
Тъй като Директивата е публикувана в ОВЕС на 9 юни 2006 г., тя е влязла в
сила на 29 юни 2006 г. Датата на влизане в сила е датата, на която
Директивата придобива законово съществуване и не следва да се бърка с
датата на прилагане на разпоредбите на Директивата, която е
29 декември 2009 г. — вж. § 153: коментари по член 26, параграф 1.
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Член 29
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 17 май 2006 година.
За Европейския парламент
Председател
J. BORRELL FONTELLES

За Съвета
Председател
H. WINKLER

§ 156 Адресати на Директивата и лица, които са я подписали
Адресати на Директивата са държавите-членки, тъй като въвеждането на
разпоредбите на Директивата в националното законодателство е
необходимо с оглед създаването на обвързващи законови задължения за
икономическите оператори.
Директивата е подписана от председателите на Европейския парламент и на
Съвета, тъй като тя е била приета от тези институции в съответствие с
процедурата за съвместно вземане на решения, предвидена в член 251 от
Договора за ЕО (сега наричана обикновена законодателна процедура в
член 294 от ДФЕС) — вж. § 2: коментари по цитатите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, свързани с
проектирането и изработването на машините
ОБЩИ ПРИНЦИПИ
§ 157 Общи принципи
Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени
в приложение I, са въведени от четири общи принципа. Първият, който се
отнася до оценката на риска, разяснява основно изискване от приложение I
по отношение на установяване на опасностите и оценяване на рисковете,
свързани с машините, с оглед определяне и прилагане на съответните
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето. Другите
общи принципи са изключително важни за разбиране и прилагане на
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Посочените общи принципи трябва да бъдат взети предвид, когато се
прилага всяко от съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето при проектирането и изработването на машини.
ОБЩИ ПРИНЦИПИ
1.

Производителят на машината или неговият упълномощен представител
трябва да следят да бъде извършена оценка на рисковете преди
определянето на изискванията за безопасност и опазване на здравето,
които се прилагат относно машината. След това машината трябва да
бъде проектирана и изработена като се вземат предвид резултатите от
оценката на рисковете.
Чрез посочения по-горе прилаган неколкократно процес по оценка и
намаляване на рисковете производителят или неговият упълномощен
представител:
—

определя пределните параметри на машината, включващи нейната
нормална експлоатация и всяка предвидима в разумни граници
неправилна експлоатация,

—

идентифицира опасностите, които могат да бъдат предизвикани
от машината и свързаните с нея опасни ситуации,

—

прави оценка на риска, като има предвид сериозността на
евентуално получено нараняване или увреждане на здравето и
вероятността от тяхното възникване,

—

прави оценка на рисковете с цел да определи дали е необходимо
намаляване на рисковете в съответствие с целта на настоящата
директива,

—

премахва опасностите или намалява рисковете, свързани с тези
опасности, като прилага мерки за защита според установения в
точка 1.1.2, буква б) ред съгласно приоритета.

...
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§158 Оценка на риска
В съответствие с общ принцип 2 ,съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето се прилагат само когато разглежданата машина
поражда съответната опасност. С цел да бъдат определени тези опасности,
като се вземат предвид всички фази на предвидимия живот на машините,
производителят или неговият упълномощен представител трябва да
гарантират, че е направена оценка на риска в съответствие с неколкократно
прилагания процес, описан в общ принцип 1. За термините „опасност“ и
„риск“ — вж. § 164: коментари по точка 1.1.1, буква а) и § 168: коментари по
точка 1.1.1, буква д).
Оценката на риска може да бъде направена от самия производител, от
неговия упълномощен представител или от друго лице, което действа от
тяхно име. Ако оценката на риска се извършва от друго лице от името на
производителя, производителят остава отговорен за оценката на риска и за
прилагането на необходимите защитни мерки по време на проектирането и
изработването на машините — вж. § 78 — § 81: коментари по член 2, буква и)
и § 83 и § 84: коментари по член 2, буква й).
Второто изречение на първа алинея от общ принцип 1 гласи, че машината
трябва да бъде проектирана и изработена, като се вземат предвид
резултатите от оценката на риска след извършването на посочената оценка.
Оценката на риска е описана като повтарящ се процес, защото трябва да се
оценява всяка мярка за намаляване на риска, предвидена за отстраняване
на определена опасност, за да се прецени нейната пригодност и
безопасност. Ако случаят не е такъв, процесът трябва да бъде проведен
отново. Това предполага, че оценката на риска трябва да се извършва
паралелно с процеса на проектиране на машината.
В последното тире на втора алинея се подчертава, че мерките за
намаляване на риска, предназначени за справяне с констатираните
опасности, следва да се подредят по приоритет в съответствие с принципите
за осигуряване на безопасността — вж. § 174: коментари по точка 1.1.2,
буква б).
Оценката на риска и резултатите от нея трябва да се документират в
техническото досие за машината — вж. § 392: коментари по приложение VII,
част А, точка 1, буква а).
В стандарт EN ISO 14121-1 (стандарт от вид А) са обяснени общите
принципи за оценка на риска на машините 102 .
§ 159 Оценка на риска и хармонизирани стандарти
Процесът на оценяване на рисковете се подпомага от прилагането на
хармонизирани стандарти, тъй като в стандартите от вид C за машини се
определят сериозните опасности, които обикновено се свързват с
категорията на разглежданите машини и установяват предпазни мерки за
справяне с тях. Прилагането на хармонизираните стандарти обаче не
освобождава производителя на машини от задължението да извършва
оценка на риска.

102

EN ISO 14121-1: 2007 — Безопасност на машините, Оценяване на риска. Част 1:
Принципи (ISO 14121-1:2007).
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Производител, който прилага спецификациите на стандарт от вид C, трябва
да гарантира, че хармонизираният стандарт е подходящ за въпросната
конкретна машина и обхваща всички свързани с нея рискове. Ако
разглежданата машина поражда опасности, които не са обхванати от
хармонизирания стандарт, по отношение на тези опасности се изисква
цялостна оценка на риска, като трябва да бъдат предприети подходящи
предпазни мерки за справяне с тях.
Освен това, когато хармонизираните стандарти посочват няколко
алтернативни решения, без да определят критерии за избор между тях,
изборът на съответното решение за въпросните машини трябва да се базира
на конкретна оценка на риска. Това е от особена важност при прилагане на
стандарти от вид B — вж. § 111: коментари по член 7, параграф 2.
ОБЩИ ПРИНЦИПИ (продължение)
...
2. Задълженията, предвидени от съществените изисквания за безопасност
и опазване на здравето, се прилагат само когато съответната опасност
съществува за разглежданата машина, когато тя се използва при условията,
предвидени от производителя или неговия упълномощен представител, но
също така и при предвидими извънредни ситуации. При всички положения се
прилагат принципите за осигуряване на безопасността, предвидени в
точка 1.1.2 и задълженията относно маркирането на машините и
инструкцията за експлоатация, предвидени в точки 1.7.3 и 1.7.4.
...
§ 160 Приложимост на съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето
При разглеждане на всяко съществено изискване за безопасност и опазване
на здравето, посочени в приложение I, трябва да се има предвид общ
принцип 2. Същестените изисквания за безопасност и опазване на здравето
обикновено не са изразени без квалифициранеи. Те обаче са приложими
само когато са от значение и са необходими. С други думи дадено
съществено изискване за безопасност и опазване на здравето се прилага,
когато съответната опасност е налице при конкретния модел на
разглежданата машина. В първото изречение на общ принцип 2 се
подчертава също така, че когато се определят опасностите за даден модел
машина, трябва да се вземат предвид не само предвидените условия, но
също така и предвидими извънредни ситуации. Предвидимите извънредни
ситуации са онези, които произтичат от предвидима в разумни граници
неправилна употреба — вж. § 172: коментари по точка 1.1.1, буква и).
Във второто изречение е посочено изключение от общ принцип 2, тъй като
изискванията, посочени в точки 1.1.2, 1.7.3 и 1.7.4, са приложими за всички
машини.
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ОБЩИ ПРИНЦИПИ (продължение)
...
3.

Посочените в настоящото приложение съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето са задължителни. Въпреки това,
като се има предвид равнището на техниката, определените от тях цели
може да не бъдат постигнати. В този случай машината трябва в
рамките на възможното да бъде проектирана и изработена така, че да
се стреми да изпълнява тези цели.

...
§ 161 Равнище на техниката
Общ принцип 3 първо напомня, че съществените изисквания за безопасност
и опазване на здравето, когато са приложими за даден модел машини, са
законово обвързващи. Това е ясно от разпоредбите на член 5, параграф 1,
буква а), в който са посочени задълженията на производителите на машини.
В това отношение е важно да се разграничават съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето от приложение I от спецификациите на
хармонизирани стандарти, чието прилагане е доброволно — вж. § 110:
коментари по член 7, параграф 2.
Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени
в приложение I, са изброени без квалифициране. Във второто изречение на
общ принцип 3 се отчита, че в някои случаи може да не е възможно да бъдат
изпълнени изцяло някои съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето , като се има предвид текущото равнище на техниката. В такива
случаи производителят на машините трябва да се стреми да изпълни
целите, поставени в съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето във възможно най-голяма степен.
Понятието „равнище на техниката “ не е определено в Директивата относно
машините. Въпреки това от съображение 14 става ясно, че понятието
„равнище на техниката “ включва както технически, така и икономически
аспект. С цел да отговарят на равнището на техниката , техническите
решения, които са приложени, за да се постигне съответствие със
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, трябва да
използват най-ефективните техническите средства, които са на
разположение към момента на разумна цена, като се взема предвид общата
цена на въпросната категория машини и изискваната степен на намаляване
на риска.
Не може да се очаква от производителя на машини да прилага решения,
които все още са на етап на научни изследвания, или технически средства,
които не са общодостъпни на пазара. От друга страна те трябва да отчитат
техническия напредък и да възприемат най-ефективните технически
решения, които са подходящи за въпросните машини, когато те са на
разположение на разумна цена.
Следователно „равнището на техниката “ е динамично понятие: равнището
на техниката се развива, когато се появят на разположение по-ефективни
технически средства или когато тяхната относителна стойност се понижи.
Следователно техническо решение, за което в определен момент се смята,
че удовлетворява съществени изисквания за безопасност и опазване на
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здравето на Директивата, на по-късен етап може да бъде преценено като
неподходящо, ако равнището на техниката се е развило.
Производителят на машини може да взема предвид равнището на техниката
само към момента на изработване на машините. Ако определено развитие
на равнището на техниката дава възможност за по-пълно изпълнение на
целите, определени от съществените изисквания за безопасност и опазване
на здравето, производителят, който произвежда серия от машини по един и
същ проект, трябва да осъвремени проекта си по съответен начин (като
същевременно взема предвид нужното време за преработване на проекта и
съответните промени в производствения процес).
§ 162 Хармонизирани стандарти и равнището на техниката
Хармонизираните стандарти предоставят технически спецификации, които
дават възможност на производителите на машини да постигнат съответствие
със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето. Тъй
като хармонизираните стандарти се развиват и се приемат на базата на
консенсус между заинтересованите страни, техните спецификации дават
ясна индикация за равнището на техниката към момента на приемането им.
Развитието на равнището на техниката се отразява в последващите
изменения или ревизии на хармонизираните стандарти.
В това отношение нивото на безопасност, което се осигурява от прилагането
на хармонизиран стандарт, е ориентир, който трябва да се взема предвид от
всички производители на категорията машини, обхванати от стандарта, в
това число и онези, които са избрали да прилагат алтернативни технически
решения. Производител, който избира алтернативни технически решения,
трябва да може да докаже, че тези решения съответстват на съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето на Директивата относно
машините, като се взема предвид текущото равнище на техниката .
Следователно тези алтернативни решения трябва да осигуряват ниво на
безопасност, което е поне равно на осигуряваното от прилагането на
спецификациите на съответния хармонизиран стандарт — вж. § 110:
коментари по член 7, параграф 2.
Когато няма хармонизирани стандарти, полезни указания за прилагането на
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето на
Директивата относно машините могат да предоставят други технически
документи. Такива документи могат да бъдат например международни
стандарти, национални стандарти, проекти на европейски стандарти, ПзП
(препоръките за ползване), издадени от Европейската координация на
нотифицираните органи — вж. § 137: коментари по член 14, параграф 7 —
или насоки, издадени от професионални организации. Прилагането на
подобни технически документи обаче не осигурява презумпция за
съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето на Директивата относно машините — вж. § 383: коментари по
приложение II, точка 1, част А, точка 8.
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ОБЩИ ПРИНЦИПИ (продължение)
...
4.

Настоящото приложение включва няколко части. Първата има общ
обхват и се прилага към всички типове машини. Други части обхващат
някои по-специални видове опасности. Въпреки това е наложително да се
направи преглед на цялото настоящо приложение, за да е сигурно, че се
удовлетворяват всички релевантни съществени изисквания. По време на
проектирането на дадена машина трябва да бъдат взети под внимание
изискванията на общата част и изискванията на една или няколко от
останалите части на приложението в зависимост от резултатите от
оценката на риска, извършена в съответствие с точка 1 от настоящите
общи принципи.

§ 163 Структура на приложение I
В общ принцип 4 е обяснена структурата на приложение I. Съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в част 1 на
приложение I, трябва да се вземат предвид от производителите на всички
категории машини. С изключение на точки 1.1.2, 1.7.3 и 1.7.4, които винаги са
приложими, съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в другите точки на част 1, са приложими, когато оценката
на риска на производителя покаже, че въпросната опасност е налице.
Части 2—6 на приложение I се отнасят до следните специфични опасности:
Част 2

опасности, които са специфични за определени категории
машини:

машини, предназначени за хранително-вкусовата
промишленост,

машини, предназначени за козметичната и
фармацевтичната промишленост,

ръчно държани и ръчно водими машини,

преносими машини за закрепване и други машини с
ударно действие,

машини за обработка на дърво и на материали с
подобни физически характеристики;

Част 3

опасности, дължащи се на предвижването на машините;

Част 4

опасности вследствие на подемни операции;

Част 5

опасности, които са специфични
предназначени за подземна работа;

Част 6

опасности вследствие повдигане на хора.

за

машините,

Значението на съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени във всяка от тези части, зависи от това дали даденият
модел машини принадлежи към една или повече от категориите машини,
посочени в части 2 или 5, или дали оценката на риска на производителя
показва, че машината поражда една или повече от специфичните опасности,
посочени в части 3, 4 и 6 — вж. § 160: коментари по Общ принцип 2.
Например подвижната подемна работна площадка е предмет на
изискванията, посочени в части 1, 3, 4 и 6. Ръчният циркуляр за обработка на
дървени материали е предмет на изискванията, посочени в части 1 и 2.
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В някои случаи съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в части 2—6, са допълнителни към съществените
изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в другите части
на приложение I, като се отнасят до същия вид опасност. Това е посочено в
коментарите по съответните раздели.
1.

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И
ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО

1.1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1

Определения

За целите на настоящото приложение:
а) „опасност“ е евентуален източник на нараняване или увреждане на
здравето;
...
§ 164 Опасност
Терминът „опасност“ се използва в контекста на оценката на риска със
значение, което може да е различно от неговата ежедневна употреба. В
контекста на оценката на риска „опасност“ се отнася до евентуален източник
на вреда. Наличието на опасност е присъща характеристика за машините и
не зависи от това дали действително може да възникне нараняване или
увреждане на здравето, или не. Например присъствието в машините на
части с висока температура е потенциален източник на наранявания като
изгаряния или на увреждане на здравето като заболяване, свързано с
топлинен шок; наличието в машината на режещи ножове е евентуален
източник на наранявания като порязване или отрязване на крайници. По
време на етапа на определяне на опасностите, опасността трябва да се
счита за присъстваща, дори ако частта от машината, която поражда
опасността, е недостъпна.
Опасностите могат да бъдат разделени според техния физически произход
(например механична опасност, електрическа опасност) или по естеството на
потенциалното нараняване или увреждане на здравето (например опасност
от порязване, опасност от премазване или опасност от удар от електрически
ток).
Общ принцип 1 изисква от производителя да определи опасностите, които са
присъщи за машината или които могат да бъдат породени от нейната
употреба, и свързаните опасни ситуации. Опасната ситуация представлява
обстоятелство, събитие или поредица от събития, в които дадено лице е
изложено на опасност. С оглед на продължителността опасните ситуации
могат да варират от внезапно събитие до обстоятелство, което присъства
непрекъснато по време на употребата на машината.
1.1.1
...

Определения (продължение)

б) „опасна зона“ е всяка зона във и/или около машината, в която дадено лице
е подложено на риск за своята безопасност или здраве;
...
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§ 165 Опасна зона
Понятието „опасна зона“ позволява да се определят местата, в които хората
могат да бъдат изложени на опасност. В случай на рискове, които включват
например контакт с подвижни части на машината, опасната зона е
ограничена до зоната в близост до опасните части. В случай на други
рискове, като например риск от удар от предмети, изхвърлени от машината,
или риск от излагане на емисии на шум или емисии на опасни вещества от
машината, опасната зона може да включва значително пространство около
машината.
Един от най-ефективните начини за предотвратяване на рискове е да се
проектират машините така, че да се избегне необходимостта от влизане на
хора в опасни зони — вж. § 189: коментари по точка 1.2.2 и § 239: коментари
по точка 1.6.1.
1.1.1
...
в)

Определения (продължение)

„изложено на опасност лице “ е всяко лице, което се намира изцяло или
частично в опасна зона;

...
§ 166 Изложено на опасност лице
Определението на термина „о изложено на опасност лице“ е много широко.
Операторите представляват една категория потенциално изложени на
опасност лица — вж. § 167: коментари по точка 1.1.1, буква г). От друга
страна, лица , които не са пряко ангажирани с машината, могат да се окажат
в опасна зона, по-специално ако опасните зони включват области около
машината. В случай на машини за професионална употреба такива лица
могат да бъдат например други служители на дружеството, в което се
използва машината, или случайни наблюдатели. В случай на машина,
използвана на строителни обекти, на обществени пътища или в градски зони,
потенциално изложените на опасност лица могат да включват минувачи или
намиращи се в близките сгради граждани. При селскостопански машини или
машини, предназначени за употреба от потребители в дома или градината,
потенциално изложените на опасност лица могат да бъдат членове на
семейството, включително деца. Съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето целят да предотвратят рисковете за всички изложени
на опасност лица. Следователно оценката на риска на производителя трябва
да включва оценка на вероятността оператори и всякакви други лица да се
намират в опасната зона.
1.1.1
...
г)
...
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§ 167 Оператор
Определението „оператор“ дава на термина много широк смисъл. В
Директивата относно машините терминът се използва за обозначаване на
всички лица с конкретни задачи, свързани с машината и не е ограничен до
операторите в производството. Под „оператори“ се разбират различните
лица, които се занимават с машината на различните етапи от нейния жизнен
цикъл — вж. § 173: коментари по точка 1.1.2, буква а). В случай на машини,
предназначени за употреба на работното място, операторите могат да бъдат
професионалисти, които може да са били или да не са били специално
обучени. В случай на машини, предназначени за употреба от потребители,
операторите, които използват машините, не са професионалисти и трябва да
се приеме, че не са били специално обучени — вж. § 259: коментари по точка
1.7.4.1, буква г). Трябва да се отбележи, че определени видове машини се
пускат на пазара както за професионална употреба, така и за употреба от
потребители.
1.1.1
...

Определения (продължение)

д) „риск“ е комбинация от вероятността и сериозността на нараняване или
увреждане на здравето, които могат да възникнат в опасна ситуация;
...
§ 168 Риск
Подобно на термина „опасност“, терминът „риск“ се използва в Директивата
относно машините в по-определен смисъл, отколкото в ежедневната
употреба. Наличието на риск зависи от опасностите, които се предизвикват
от машината и също така от връзката между машината и операторите и
други изложени на опасност лица. Дадена машина може да поражда
опасност, но ако няма лице, което да е изложено на тази опасност, тогава
няма риск.
Рисковете могат да се характеризират по отношение на въпросната опасност
или опасна ситуация (като например риск, дължащ се на контакт с подвижни
части, риск, дължащ се на контакт с горещи повърхности, риск, дължащ се на
емисии на шум или емисии на опасни вещества). Рисковете могат да се
характеризират също така по отношение евентуалните последствия от тях
(като например риск от премазване, риск от порязване, риск от изгаряне, риск
от загуба на слуха).
Третата стъпка от процеса на оценка на риска е да се определят рисковете,
като се вземе предвид сериозността на възможното нараняване или
увреждане на здравето и вероятността за неговото възникване — вж. § 158:
коментари по Общ принцип 1. Оценката на риска се базира на комбинацията
от тези два фактора. Най-сериозните рискове са свързани с комбинация от
висока вероятност на възникване и възможност за фатално или сериозно
нараняване или увреждане на здравето. Ниската вероятност на възникване
обаче също може да доведе до сериозен риск, ако е възможно да се стигне
до фатални или сериозни наранявания или увреждане на здравето.
Следователно всеки риск трябва да бъдат оценяван поотделно, като се
отчита фактът, че рисковете могат да бъдат различни на различните етапи
от жизнения цикъл на машината в зависимост от съответните операции и
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състоянието на машината на всеки един етап — вж. § 173: коментари по
точка 1.1.2, буква а).
1.1.1
...

Определения (продължение)

е) „защитна преграда “ е компонент от машината, който се използва
специално за осигуряване на защита посредством създаване на физическо
препятствие;
...
§ 169 Защитна преграда
Терминът защитна преграда“ се използва за части от машината, които
изрично са проектирани да изпълняват предпазна функция. Други части от
машините, които изпълняват основно работна функция, като например
рамата на машината, могат също да изпълняват предпазна функция, но не
се наричат защитна преграда.
Защитна преграда се определят като компоненти, които осигуряват защита
посредством създаване на физическо препятствие, като например корпус,
предпазен щит, капак, екран, врата, затворен участък или преградни
елементи. Терминът „физическо препятствие“ предполага, че защитната
преграда е направена от твърд материал, като например стомана или
пластмаса, който се избира в съответствие с изискваната защита.
Използваните материали могат да бъдат по форма непрекъснати или
перфорирани и могат да бъдат твърди или гъвкави.
Защитните прегради са едно от средствата, които могат да бъдат използвани
за предотвратяване на достъпа до опасните зони в машините или около тях.
В много случаи защитната преграда служи като бариера и в двете посоки с
цел защита едновременно срещу два или повече риска. Защитната преграда
например може да бъде поставен както за да не позволява на хора да влизат
в опасна зона, така и за да пречи на изхвърлени предмети или течности,
емисии на шум, лъчение или опасни вещества да засягат хората в близост
до машината.
Директивата относно машините разграничава три основни вида защитни
прегради: неподвижни защитни прегради, подвижни защитни прегради с
блокировка и регулируеми защитни прегради, ограничаващи достъпа — вж.
§ 217: коментари по точка 1.4.2 на приложение I.
Когато бъдат пуснати самостоятелно на пазара, защитните прегради се
считат за защитни елементи — вж. § 42: коментари по член 2, буква в) и
§ 389: коментари по приложение V, точки 1, 3 и 7.
1.1.1
...

Определения (продължение)

ж) „предпазно устройство“ е устройство (различно от защитна преграда),
което намалява риска самостоятелно или в комбинация със защитна
преграда;
...
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§ 170 Предпазни устройства
Предпазните устройства се разграничават от защитните прегради, тъй като
не представляват физическо препятствие между изложеното на опасност
лице и опасната зона, но намаляват рисковете, като предотвратяват
излагането на опасността чрез други средства. Предпазните устройства
включват например устройства за управление, задействани с две ръце,
чувствително предпазно оборудване като чувствителни на натиск настилки и
чувствителни на натиск ръбове, прекъсващи щанги или проводници и
оптоелектронни предпазни устройства, като светлинни завеси, лазерни
скенери или охранителни системи за видео наблюдение — вж. § 221:
коментари по точка 1.4.3 на приложение I.
Когато се пускат самостоятелно на пазара, предпазните устройства се считат
за защитни елементи — вж. § 42: коментари по член 2, буква в) и § 389:
коментари по приложение V, точки 2 и 7.
1.1.1
...
з)

Определения (продължение)

„нормална експлоатация“ е използване на машина в съответствие с
информацията, предоставена в инструкцията за експлоатация;

...
§ 171 Нормална експлоатация
Първата стъпка от процеса на оценяване на рисковете, описан в общ
принцип 1, е да се определят пределните параметри на машината, което
включва нормалната експлоатация на машината. Машината не е
задължително безопасна за всички възможни начини на употреба: например
производителят на машини, предназначени за обработване на метал,
обикновено не е проектирал машината за безопасно обработване на дърво и
обратно; например производителят на подвижни подемни работни площадки
обикновено не е проектирал машината за безопасна употреба като кран.
Следователно оценката на рисковете на производителя, проектът и
изработването на машините трябва да се основават на определената
експлоатация или експлоатации. Спецификацията на нормалната
експлоатация на машините трябва да обхваща, където е целесъобразно,
различните работни режими и етапи на експлоатация на машината — вж.
§ 173: коментари по точка 1.1.2, буква а).
По-специално параметрите, от които зависи безопасната експлоатация на
машината и техните пределни стойности, трябва да бъдат точно определени.
Тези параметри включват например максималното натоварване за подемни
машини; максималния наклон, на който могат да се използва подвижна
техника без намаляване на стабилността; максималната скорост на вятъра,
при която машината може да се използва безопасно на открито;
максималните размери на обработваните детайли и вида материал, който
може безопасно да се обработва с работния инструмент на машината.
Нормалната експлоатация на машините е експлоатацията, определена и
описана в инструкциите на производителя — вж. § 263: коментари по точка
1.7.4.2, буква ж).
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Определения (продължение)

и) „предвидима в разумни граници неправилна експлоатация“ е използването
на машината по начин, който не е предвиден в инструкцията за
експлоатация, но който е възможно да е резултат от лесно предвидимо
човешко поведение.
§ 172 Предвидима в разумни граници неправилна експлоатация
Първата стъпка в процеса на оценяване на риска, описан в Общ принцип 1,
също изисква производителят да вземе предвид предвидимата в разумни
граници неправилна експлоатация на машините. Не може да се очаква, че
производителят на машините ще вземе предвид всяка възможна неправилна
експлоатация на машините. Определени видове неправилна експлоатация
обаче, умишлена или неволна, са предвидими въз основа на опита от
предишна употреба на машини от същия вид или на подобни машини,
разследвания на злополуки и познаване на поведението на човека — вж.
§1 73: коментари по точка 1.1.2, буква а), § 175: коментари по точка 1.1.2,
буква в) и § 263: коментари по точка 1.7.4.2, буква з).
В стандарт EN ISO 12100-1 са посочени следните примери за видовете
неправилна експлоатация или лесно предвидимо поведение на човека,
които би трябвало да се вземат предвид:
 загуба на управлението на машината от оператора,
 рефлексно поведение на човек в случай на повреда, инцидент или
авария по време на експлоатацията на машината,
 поведение в резултат на липса на концентрация или от невнимание,
 поведение в резултат на извършване на определена задача по найлесния начин,
 поведение в резултат на натиск да се поддържа машината в работен
режим при всички обстоятелства,
 поведението на някои категории лица — например деца.
Такова поведение може да доведе до редица ситуации на неправилна
експлоатация, като например използване на кран или подвижна подемна
работна площадка без разполагане на стабилизатори; оставяне на отворена
врата на багер в горещо време, при което се поврежда оборудването за
филтриране на въздуха и оборудването за контрол на шума; двама човека
да работят на преса, предназначена за експлоатация от едно лице.
Специално внимание трябва да се обърне на фактори, които могат да
доведат до отстраняване, изключване или повреждане на защитните
прегради и предпазни устройства — вж. § 216: коментари по точка 1.4.1.
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Принципи за осигуряване на безопасността

а) Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да
отговаря на предназначението си и да може да функционира, да бъде
настройвана и поддържана без излагане на хора на риск, когато тези
действия се изпълняват при предвидените от производителя условия, но
като също така се взема предвид всяка предвидима в разумни граници
неправилна експлоатация.
Целта на взетите мерки трябва да бъде отстраняване на всеки риск от
злополука по време на предвидения жизнен цикъл на машината,
включително етапите на транспортиране, монтаж, демонтаж,
извеждане от експлоатация и бракуване.
...
§ 173 Принципи за осигуряване на безопасността
Точка 1.1.2, в която се определят принципите за осигуряване на
безопасността, понякога наричани безопасност по проект, е ключова точка
от приложение I. В Точка 1.1.2 се определя основна методика за проектиране
и производство на безопасни машини, която е от изключителна важност за
подхода на Директивата относно машините 103 . Общ принцип 2 гласи, че това
съществено изискване за безопасност и опазване на здравето е приложимо
за всички машини. Когато се прилагат останалите съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето за безопасност, трябва да се спазват
принципите за осигуряване на безопасността, посочени в точка 1.1.2.
В точка 1.1.2, буква а) се казва първо, че машините трябва да отговарят на
предназначението си. Директивата относно машините се занимава основно с
безопасността и не съдържа никакви специфични изисквания, свързани с
ефективността на машините. Обикновено се счита, че ефективността на
машините е въпрос, който трябва да бъде оставен на пазара и че
потребителите ще избират машини с характеристики на ефективността,
които са подходящи за техните потребности. Пригодността на машините
обаче да изпълняват предназначението си правилно засяга безопасността,
доколкото неправилното функциониране на машината може да доведе до
опасни ситуации или до неправилна експлоатация.
След това в точка 1.1.2, буква а) е посочена общата цел, че машината
трябва да бъде проектирана и изработена така, че да може да функционира,
да бъде настройвана и поддържана без излагане на хора на риск. Терминът
„хора“ обхваща както оператори, така и всички други изложени на опасност
лица — вж. § 166 и § 167: коментари по точка 1.1.1, букви в) и г). С оглед
постигането на тази цел, производителят трябва да отчете както нормалните
условия на експлоатация, така също и всяка предвидима в разумни граници
неправилна експлоатация на машината — вж. § 172: коментари по точка
1.1.1, буква и).
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Във втора алинея на точка 1.1.2, буква а) е посочена целта за
предотвратяване на рисковете през целия предвиден жизнен цикъл на
машината, включително етапите на транспортиране, монтаж, демонтаж,
извеждане от експлоатация и бракуване. От друга страна, това изискване
предполага, че свързаните с безопасността компоненти и възли трябва да
бъдат достатъчно здрави и издръжливи — вж. § 207: коментари по точка
1.3.2, § 339 — § 341: коментари по точки 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5 и § 369:
коментари по точка 6.1.1 — и че трябва да бъдат дадени подходящи
инструкции за поддръжка и замяна на компоненти, които са подложени на
умора и износване — вж. § 272: коментари по точка 1.7.4.2, буква с). От друга
страна, в тази алинея се изисква от производителя да взема мерки не само
по отношение на рисковете, които възникват по време на експлоатацията,
настройването и поддръжката на машината, но също така и по време на
другите етапи от нейния жизнен цикъл:
 транспортиране
Мерките за предотвратяване на рисковете, свързани с транспортирането
на машините, включват например:
 проектиране на машината с оглед лесното й повдигане и
транспортиране — вж. § 180: коментари по точка 1.1.5,
 мерки за гарантиране на стабилността на машината по време на
транспортиране — вж. § 206: коментари по точка 1.3.1 и коментари
по точка 4.1.2.1,
 мерки за гарантиране на подходящата механичната якост по време
на транспортиране — вж. § 338: коментари по точка 4.1.2.3,
 предоставяне на инструкции за безопасно транспортиране — вж.
§ 269 и § 270: коментари по точка 1.7.4.2, букви о) и п).
Тези мерки са особено важни за машините, които са предвидени да бъдат
транспортирани между различни обекти по време на своя жизнен цикъл.
 монтаж и демонтаж
Проектирането на машини с лесен монтаж и демонтаж също е особено
важно в случай на машини, предназначени за временно инсталиране на
различни обекти по време на техния жизнен цикъл. Мерките, които следва
да бъдат взети, включват например:
 предотвратяване на грешки, свързани с монтажа — вж. § :
коментари по точка 1.5.4,
 осигуряване на подходящи инструкции — вж. § 264 и § 269:
коментари по точка 1.7.4.2, букви и) и о).
 извеждане от експлоатация и бракуване
Директивата относно машините не включва изисквания, свързани с
изхвърляне, рециклиране или повторна употреба на елементи от машини
или материали, когато машините бъдат бракувани.
Мерките, посочени във втора алинея за предотвратяване на рисковете при
извеждане от експлоатация и бракуване на машините в края на техния
жизнен цикъл са тези, които могат да бъдат предприети от производителя на
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машините. Тези мерки може да включват например гарантиране, че частите,
които съдържат опасни вещества, са правилно и незаличимо обозначени,
което гарантира, че опасните вещества, които се съдържат в машините,
могат да бъдат отведени безопасно и че цялата съхранена енергия може да
бъде безопасно разсеяна, когато машината се извежда от експлоатация, с
оглед избягване на опасностите при бракуване и обработката на скрапа —
вж. § 178: коментари по точка 1.1.3.
1.1.2
...

Принципи за осигуряване на безопасността (продължение)

б) При избора на най-подходящите решения производителят или неговият
упълномощен представител трябва да прилага следните принципи в
посочената последователност:
—

отстраняване или намаляване на рисковете, доколкото е възможно
(осигуряване
на
безопасността
при
проектирането
и
изработването на машината),

—

предприемане на необходимите предпазни мерки по отношение на
рисковете, които не могат да бъдат отстранени,

—

информиране на потребителите за остатъчните рискове
вследствие на непълната ефективност на приетите предпазни
мерки, посочване дали се изисква специално обучение и определяне
на необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства.

...
§ 174 Метод от 3 стъпки
В точка 1.1.2, буква б) е посочен подходът, който следва да бъде възприет
при определяне на мерките, които да бъдат предприети по отношение на
рисковете, определени и оценени чрез оценката на риска, описана в общ
принцип 1. Трите последователни стъпки са подредени по приоритет, като
често се наричат метод от 3 стъпки:
Стъпка 1 = висок
приоритет

—

Мерки за осигуряване на
безопасността при проектирането

Стъпка 2 = среден
приоритет

—

Технически предпазни мерки

Стъпка 3 = нисък
приоритет

—

Информация за потребителите

Този приоритет трябва да се прилага при избора на мерки по отношение на
даден риск, за да се изпълни съответното съществено изискване за
безопасност и опазване на здравето. Следователно производителят трябва
да изпълни всички мерки за осигуряване на безопасността при
проектирането, преди да прибегне към предпазните мерки. Също така той
трябва да изпълни възможните предпазни мерки, преди да разчита на
предупрежденията и инструкциите за операторите. При прилагането на
метода от 3 стъпки също трябва да се вземе предвид равнището на
техниката — вж. § 161: коментари по Общ принцип 3.
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 Стъпка 1 = висок приоритет
Мерките за осигуряване на безопасността при проектирането са с най-висок
приоритет, тъй като те са по-ефективни от предпазните мерки или
предупрежденията. Примери за мерки за осигуряване на безопасността при
проектирането са например:
 напълно премахване на опасността например чрез замяна на дадена
запалима хидравлична течност с тип незапалима течност — вж. § 178:
коментари по точка 1.1.3,
 проектиране на системата за управление и устройствата за
управление така, че да се гарантира безопасно функциониране — вж.
§ 184 — § 185: коментари по точка 1.2 и § 297 и § 298: коментари по
точка 3.3,
 гарантиране на присъщата стабилност на машината посредством
нейната форма и разпределението на масата — вж. § 206: коментари
по точка 1.3.1,
 гарантиране, че достъпните части на машината нямат остри ръбове
или неравни повърхности — вж. § 209: коментари по точка 1.3.4,
 гарантиране на достатъчно разстояние между движещите се и
неподвижните части на машината, за да се избегне риска от
премазване — вж. §212: коментари по точка 1.3.7,
 недопускане на съществуването на достъпни повърхности с екстремна
температура — вж. § 226: коментари по точка 1.5.5,
 намаляване на емисиите на шум, вибрации, лъчение или опасни
вещества при източника — вж. § 229: коментари по точка 1.5.8, § 231:
коментари по точка 1.5.9, § 232: коментари по точка 1.5.10 и § 235:
коментари по точка 1.5.13,
 намаляване, където е възможно, на скоростта и мощността на
подвижните части или скоростта на придвижване на самата машина,
 разполагане на опасните части на машините на недостъпни места —
вж. § 212: коментари по точка 1.3.7,
 разполагане на местата за регулиране и поддръжка извън опасни зони
— вж. § 239: коментари по точка 1.6.1 на приложение I.
 Стъпка 2 = среден приоритет
Когато не е възможно да се премахнат опасностите или да се намалят
рисковете в достатъчна степен чрез мерки за осигуряване на безопасност
при проектирането, със среден приоритет са техническите предпазни мерки
за предотвратяване на излагането на хората на опасности. Някои примери за
технически предпазни мерки са например:
 защитни прегради: неподвижни защитни прегради, подвижни защитни
прегради с устройство за заключване, което се заключва, когато е
необходимо, или регулируеми защитни прегради, ограничаващи
достъпа — вж. § 218 — § 220: коментари по точки 1.4.2.1—1.4.1.3,
 предпазни устройства — вж. § 221: коментари по точка 1.4.3,
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 изолиране на електрически части под напрежение — вж. § 222:
коментари по точка 1.5.1,
 изолиране на източници на шум — вж. § 229: коментари по точка 1.5.8,
 намаляване на вибрациите — вж. § 231: коментари по точка 1.5.9,
 улавяне или отвеждане на опасни вещества — вж. § 235: коментари по
точка 1.5.13,
 устройства за компенсиране на липсата на пряка видимост — вж.
§ 294: коментари по точка 3.2.1,
 предпазни конструкции срещу риска от придвижване или преобръщане
или риска от падащи предмети — вж. § 315 и § 316: коментари по
точки 3.4.3 и 3.4.4,
 стабилизатори — вж. § 335: коментари по точка 4.1.2.1.
Стъпка 3 = нисък приоритет
На последно място, за останалите рискове, които не могат да бъдат
подходящо намалени чрез мерки за осигуряване на безопасността при
проектирането или чрез технически предпазни мерки, трябва да бъде
предоставена информация на изложени на опасност лица под формата на
предупреждения, знаци и информация върху машината, а на потребителите
посочената информация трябва да се даде в инструкциите за употреба, за да
могат те да вземат необходимите предпазни и други мерки 104 . Следват
примери за такива предупреждения и указания:
 информация или предупреждения, поставени на машината под
формата на символи и пиктограми — вж. § 245: коментари по точка
1.7.1,
 предупредителни звукови или светлинни сигнали — вж. § 248:
коментари по точка 1.7.1.2,
 указване на масата на машината или нейните части, които трябва да
бъдат повдигани и транспортирани с подемно оборудване по време на
различните етапи от нейния предвидим жизнен цикъл — вж. коментари
по точка — вж. § 253: коментари по точка 1.7.3,
 предупреждение срещу употребата на машини от определени лица,
като например млади хора под определена възраст — вж. § 263:
коментари по точка 1.7.4.2, буква ж),
 информации относно безопасния монтаж и инсталиране на машините
— вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2, буква и),
 посочване на необходимостта от предоставяне на нужната
информация и обучение на операторите — вж. § 266: коментари по
точка 1.7.4.2, буква к),
104

Тези мерки са предмет на националните разпоредби за прилагане на
Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място („Рамковата“ директива) с
нейните изменения и на отделните директиви, приети в тази рамка — вж. §140, коментари по
член 15.
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 информации за допълнителните предпазни мерки, които следва да се
предприемат на работното място — вж. § 267: коментари по точка
1.7.4.2, буква л),
 посочване на необходимостта да се предоставят подходящи лични
предпазни средства на операторите и да се гарантира, че те се
използват — вж. § 267: коментари по точка 1.7.4.2, буква м). 105
Предоставянето на предупреждения и инструкции за употреба се счита за
неразделна част от проектирането и производството на машината. Въпреки
това, фактът, че третата стъпка е с най-нисък приоритет сред посочените в
точка 1.1.2, буква б), предполага, че предупрежденията и инструкциите не
трябва да заместват мерките за осигуряване на безопасността при
проектиране и техническите предпазни мерки, когато те са възможни, като се
вземе предвид равнището на техниката.
1.1.2
...

Принципи за осигуряване на безопасността (продължение)

в) При проектирането и изработването на машината и при създаването на
инструкцията за експлоатация производителят или неговият
упълномощен представител трябва да предвиди не само нормалната
експлоатация на машината, но също и всяка разумно предвидима
неправилна експлоатация.
Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да
предотвратява неправилна експлоатация, ако това поражда някакъв
риск. При необходимост инструкцията за експлоатация трябва да
обръща внимание на потребителя за случаите, в които машината не
трябва да се използва, и за случаите, които практиката е показала, че
могат да се появят.
...
§ 175 Предотвратяване на неправилна експлоатация
Точка 1.1.2, буква в) е логическо продължение на точка 1.1.2, буква а).
Поради факта, че производителят на машините трябва да предвиди както
нормалната експлоатация на машината, така и предвидимата в разумни
граници неправилна експлоатация — вж. § 172: коментари по точка 1.1.1,
буква и) — трябва да се предприемат също така мерки за предотвратяване
на предвидимо неправилна експлоатация, което може да породи риск. Тези
мерки трябва да бъдат подбрани според реда по приоритет, посочен в
точка 1.1.2, буква б). Следователно производителят трябва, доколкото е
възможно, да предотвратява с технически средства предвидимо неправилна
експлоатация. Пример за тези средства е например:
 осигуряване на средства, позволяващи работата с машината или с
определени устройства за управление само на упълномощени лица —
вж. § 204: коментари по точка 1.2.5 и § 297: коментари по точка 3.3,
105

Осигуряването на лични предпазни средства на работното място е предмет на
националните разпоредби за прилагане на Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на
лични предпазни средства на работното място.
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 проектиране на машините, така че да се предотвратят грешки при
монтажа — вж. § 225: коментари по точка 1.5.4,
 монтиране на устройства, които предотвратяват придвижването на
подвижна техника, когато водачът не е на мястото за управление —
вж. § 304: коментари по точка 3.3.2,
 монтиране на устройства, които да предотвратяват функционирането
на машината, ако стабилизаторите не са в правилно положение — вж.
§ 335: коментари по точка 4.1.2.1,
 монтиране на устройства, които да предотвратят претоварването на
подемни машини — вж. § 354: коментари по точка 4.2.2 и § 370:
коментари по точка 6.1.2.
Когато съществува остатъчен риск от предвидима неправилна употреба,
която не може да бъде изцяло предотвратена с такива технически средства,
трябва да бъдат поставени подходящи предупреждения на машината — вж.
§ 249: коментари по точка 1.7.2 — и в инструкциите — вж. § 263: коментари
по точка 1.7.4.2, буква з).
1.1.2
...
г)

Принципи за осигуряване на безопасността (продължение)

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се
вземат предвид изискванията, които се налагат на оператора поради
необходимо или предвидимо използване на лични предпазни средства.

...
§ 176 Ограничения
средства

поради

използването

на

лични

предпазни

Точка 1.1.2, буква г) се отнася до конкретен аспект от нормалната
експлоатация на машината. От операторите на машините може да се изисква
да обличат или носят лични предпазни средства (ЛПС) с оглед на
остатъчните опасности, породени от самата машина, като например
противошумни наушници за предпазване от емисии на шум или
приспособления за предпазване на очите от риска от изхвърляне на опасни
вещества или предмети. От тях може също така да се изисква да използват
ЛПС за защита срещу опасности, които не са породени от машината, но
съществуват в средата, в която се използва машината. Например
операторите на машини може да са длъжни да носят предпазни обувки с цел
защита на краката им от удари и остри предмети на строителния обект или
на работното място, на което се използва машината. Операторите на
машини може да са длъжни да носят предпазни ръкавици, облекло и обувки,
ако машините се използват в студени или топли условия или при
неблагоприятни атмосферни условия.
При проектирането и производството на машината и по-специално при
оформлението, разположението и размерите на устройствата за управление
трябва да се отчитат ограниченията, на които има вероятност операторът да
бъде подложен поради използването на ЛПС. Например за машини,
предназначени да бъдат използвани при студени условия, разстоянието
между педалите, техният размер и форма трябва да бъдат съобразени с
носенето на по-големи обувки — вж. § 300: коментари по точка 3.3.1.
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Принципи за осигуряване на безопасността (продължение)

д) Машината трябва да се доставя с всички специални технически средства
и принадлежности, които са необходими, за да бъде тя настройвана,
поддържана и използвана без риск.
§ 177 Специални технически средства и принадлежности
В точка 1.1.2, буква д) не се изисква производителите на машини да
предоставят стандартни инструменти и оборудване, които се изискват за
операциите, свързани с настройване и поддържане (отвертки, гаечни
ключове, лебедки и други подобни), които могат да се използват с различни
видове машини. Ако обаче безопасното настройване, поддържане или
експлоатация на машините изисква използването на оборудване или
принадлежности, които са специфични за въпросната машина, това
оборудване и принадлежности трябва да се предоставят на разположение от
производителя на машините заедно с машините. Такова специално
оборудване може да включва например устройства за отстраняване на части
от машината с цел почистване или устройства за подаване на обработваните
детайли или за тяхното зареждане и изваждане.
1.1.3

Материали и продукти

Материалите, вложени при създаване на машината или продуктите,
употребявани или получаващи се при използването й , не трябва да
застрашават безопасността или здравето на хората. По-специално, когато
се използват флуиди, машината трябва да бъде проектирана и изработена за
използване без рискове при пълнене, използване, повторна употреба или
източване.
§ 178 Използвани материали и продукти
Изискванията, посочени в точка 1.1.3, се отнасят до няколко вида риск:
а) рискове, които се дължат на материали или продукти, използвани за
производството на машината, като например метали, пластмаси,
текстил или бои.
Трябва да се обърне внимание на рисковете за здравето и
безопасността на операторите или на други изложени на опасност
лица вследствие на контакт с тези материали или например
вследствие на опасни вещества, които могат да бъдат излъчени от
тези материали, когато те бъдат нагрети, повредени или подложени на
износване. Доколкото
е възможно, тези рискове трябва да се
предотвратяват посредством избор на безвредни материали за
производството на машините.
б) рискове, които се дължат на материали и продукти, използвани от
машината, като горива, смазочни масла, хидравлични течности,
химикали, електролит за акумулатори, вода, пара, сгъстен въздух и т.н.
Тези рискове могат да бъдат премахнати или намалени чрез
проектиране на машини, които да използват безвредни материали или
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продукти , или чрез подмяна на опасните материали или продукти с
по-малко опасни такива. Инструкциите на производителите трябва да
посочват подходящите материали или продукти , които да се
използват с машините. При наличие на остатъчни рискове трябва да
се вземат предпазни мерки за защита на операторите от излагане на
опасни материали или продукти , използвани от машината, като
например се осигури те да бъдат недостъпни или подходящо
изолирани. Когато е необходимо, трябва да се поставят подходящи
предупреждения на машината и в инструкциите.
Във второто изречение на точка 1.1.3 се подчертават специфичните
аспекти, които трябва да се вземат предвид при използването на
флуиди. Мерките, които трябва да бъдат предприети за
предотвратяване на рискове, които се дължат на пълнене, използване,
повторна употреба или източване на флуиди, включват, например,
подходящото местоположение и оформление на цистерните и
резервоарите и на местата за тяхното пълнене и източване, както и
монтирането на задържаща вана под хидравлично оборудване, ако
течовете не могат да бъдат изцяло предотвратени. Когато цистерните
са под налягане, те трябва да бъдат оборудвани със средства за
намаляване на налягането и привеждането им към безопасно
налягане, както и за проверка на налягането преди отваряне на
устройствата за пълнене или източване.
в) рискове, които се дължат на материали или продукти , които се
обработват, преработват или преобразуват от машината, като метали,
каучук, пластмаси, дърво, храни, козметика и т.н.
Производителят на машините трябва да има предвид материалите,
които ще бъдат обработвани от машината и да предприеме мерки за
предотвратяване на рисковете, които се дължат на опасности, като
например остри ръбове, трески, изхвърлени части или горещи или
студени материали.
г) рискове, които се дължат на материали или продукти , създадени по
време на употребата на машината. Тези материали могат да бъдат
или предвидените изделия на машината, или странични продукти, или
отпадъци, като например стружки, талаш, изпарения или прах.
Следва да се отбележи, че позоваването в точка 1.1.3 на „рискове,
които се дължат на … продуктите, получаващи се при
използването“ на машината, не се отнася до безопасността на
продуктите, произведени от машината.
Определени аспекти от рисковете, посочени в букви а)—г) по-горе, са
предмет на специфичнисъществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето — вж. § 208: коментари по точка 1.3.3 по отношение на риска от
падащи или изхвърлени предмети, § 226: коментари по точка 1.5.5 по
отношение на екстремните температури, § 227: коментари по точка 1.5.6 по
отношение на риска от пожар, § 228: коментари по точка 1.5.7 по отношение
на риска от експлозия и § 235: коментари по точка 1.5.13 по отношение на
емисиите на опасни материали и вещества.
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Осветление

Производителят трябва да снабди машината със собствено осветление,
подходящо за съответните операции, когато въпреки наличното околно
осветление с нормална сила, липсата му би причинила появата на риск.
Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че по
подвижните части да няма места в сянка, които биха причинили
затруднения, нито дразнещи заслепявания, нито опасни стробоскопични
ефекти, дължащи се на осветлението.
Вътрешните части, за които се изисква често инспектиране и регулиране,
както и зоните, свързани с поддръжката, трябва да имат подходящи
устройства за осветяване.
§ 179 Собствено осветление
Производителят на машината има право да приеме, че околното осветление
на мястото на използването е с нормална сила. Нормалната сила може да
бъде преценена например, като се вземат предвид равнищата за работни
места на закрито и на открито, посочени в стандарти EN 12164, части 1 и
2 106 .
В първа алинея на точка 1.1.4 се изисква от производителя да осигури
собствено осветление на машината, когато има вероятност нормалното
околно осветление да е неподходящо, за да се осигури безопасното
функциониране на машината. Такова осветление може да е необходимо
например на работни места, които има вероятност да са на сянка или в
оградени или покрити работни места или кабини. Такова осветление може да
е необходимо също така, когато визуалните задачи на операторите изискват
по-високо ниво на осветеност, отколкото е вероятно да бъде осигурено от
околното осветление. В трета алинея на точка 1.1.4 се добавя изискването за
собствено осветление на вътрешни части, до които често се изисква достъп с
цел инспекция, настройка и поддръжка.
Втора алинея на точка 1.1.4 се отнася до конструктивното решение на
собственото осветление, за да се гарантира, че то не поражда други
опасности.
Спецификациите
EN 1837. 107

на

собственото

осветление

са

дадени

в

стандарт

106

EN 12464-1:2002 — Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1:
Работни места на закрито;
EN 12464-2:2007 — Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2:
Работни места на открито.
107

EN 1837:1999+A1:2009 — Безопасност на машините. Осветление, вградено в
машините.
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Проектиране на машината с оглед лесното й повдигане и
транспортиране

Машината или всяка нейна съставна част трябва:
— да може да бъде повдигана и транспортирана безопасно,
— да бъде опакована или проектирана така, че да може да се складира
безопасно и без да се поврежда.
По време на транспортирането на машината и/или на нейните съставни
части не трябва да има възможност да се извършват непредвидени
измествания, нито да възникват опасности, дължащи се на нейната
нестабилност, ако машината и/или нейните съставни части се повдигат или
транспортират съгласно инструкцията за експлоатация.
Когато теглото, размерите или формата на машината или на нейните
съставни части не позволяват да бъдат премествани ръчно, машината или
всяка от нейните съставни части трябва:
— да бъде съоръжена с приспособления за захващане от повдигателно
съоръжение, или
— да бъде проектирана така, че да може да бъде снабдявана с такива
приспособления, или
— да има такава форма, че стандартните повдигателни съоръжения да
могат да се адаптират лесно към нея.
Когато машината или някоя от съставните й части трябва да се премества
ръчно, е необходимо:
— тя да може лесно да се премества, или
— да има устройства за хващане, осигуряващи безопасното преместване.
Трябва да се предвидят специални мерки при повдигане или преместване на
инструменти и/или на части от машината, които дори и с малко тегло
могат да бъдат опасни.
§ 180 Повдигане и транспортиране на машини и части на машини
Изискванията, посочени в точка 1.1.5, следва да се прилагат в светлината на
анализа на различните етапи от жизнения цикъл на разглежданата машина
— вж. § 173: коментари по точка 1.1.2, буква а).
Точка 1.1.5 се прилага за „машината или всяка нейна съставна част“. Това не
означава, че всички части на машината трябва да бъдат проектирани за
безопасно опериране, а само онези части на машината или самата машина,
които трябва да се повдигат и транспортират самостоятелно.
Преносимитеръчно държани и/или ръчно водими машини са предмет на
специални изисквания — вж. § 278: коментари по точка 2.2.1.
Оперирането с машини или части от машини често се извършва на етапи,
различни от нормалната експлоатация, като например транспортиране,
натоварване и разтоварване, монтаж, инсталиране, демонтаж, настройка и
поддръжка. Ръчен електрически инструмент, предназначен за употреба от
потребители например, трябва да бъде опакован по начин, позволяващ
неговото
безопасно
транспортиране,
съхранение
по
време
на
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разпространението и отнасянето вкъщи от потребителя. Инструмент за
дадена машина например трябва да бъде опакован за транспортиране до
помещенията на потребителя и да бъде проектиран и произведен така, че да
може безопасно да се натоварва, транспортира, разтоварва и придвижва до
мястото на инсталиране. Може да бъде наложително да се сменят често
тежките части на машината, като например леярската форма на машина за
леене на пластмаси под налягане или формоващият блок на преса за
обработка на метали, в зависимост от работата, която трябва да бъде
извършена.
Машините, предназначени да бъдат инсталирани последователно на
различни обекти през своя жизнен цикъл, като например кулокранове, трябва
да бъдат проектирани по начин, който позволява с техните елементи да се
оперира безопасно по време на монтажа и демонтажа и безопасно да се
натоварват и прикрепват върху транспортните средства при транспортиране
между обектите на инсталиране. Специално внимание следва да се обърне
на части, които могат да станат нестабилни по време на транспортиране,
например на товарен автомобил, който се движи по неравен терен. Изискват
се инструкции за натоварване, а в някои случаи, може да е необходимо и
допълнително оборудване, за да се гарантира стабилността по време на
транспортиране, като например носеща конструкция за транспортиране.
В трета и четвърта алинея на точка 1.1.5 се разграничават машини или
съставни части, които не могат да бъдат премествани на ръка от машината
по безопасен начин, от машини или части, които могат безопасно да бъдат
премествани на ръка. При оценяването дали машините или части от
машините попадат в една или в друга категория, следва да се имат предвид
националните
разпоредби
за
прилагане
на
разпоредбите
на
108
Директива 90/269/ЕИО
и
критериите,
посочени
в
съответните
хармонизирани стандарти 109 .
Когато се проектират машини или части на машини, които следва безопасно
да се преместват или повдигат с ръка, трябва да се избягват остри ръбове.
Особено внимание трябва да се обръща на изискваната поза на
оператора 110 .

108

Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато
съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).
109

EN 1005-2:2003+A1:2008 — Безопасност на машините. Човешки физически
характеристики. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини.

110

EN 1005-4: 2005+A1: 2008 — Безопасност на машините. Човешки физически
характеристики. Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на
машината.
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Ергономия

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:


да се държи сметка за разнообразието на физическите размери на
операторите, за различното им ниво на сила и издръжливост,



да се предлага достатъчно пространство за движенията на
различните части на тялото на оператора,



да се избягва ритъм на работа, определен от машината,



да се избягва необходимостта от наблюдение, което налага
продължителна концентрация,



връзката човек/машина да се адаптира спрямо предвидимите
характеристики на операторите.

§ 181 Принципи на ергономията
Изискванията, посочени в точка 1.1.6, се отнасят до ергономията.
Дисциплината ергономия може да се определи, както следва:
„Ергономията (или изучаването на човешките фактори) е научна
дисциплина, която се занимава с разбирането на взаимодействията
между хората и другите елементи в една система и професия, която
прилага теория, принципи, данни и методи за проектиране с цел
оптимизиране на човешкото благополучие и общата ефективност на
111
системата“

Ергономичните аспекти, посочени в точка 1.1.6, могат да бъдат разделени на
две групи. Първата група включва ергономични фактори, които трябва да
бъдат взети предвид при проектирането на машините. В тиретата на точка
1.1.6 са изброени пет фактора. Въпреки това следва да се подчертае, че този
списък не е изчерпателен, а е предназначен да привлече вниманието на
производителите към определени важни аспекти на принципите на
ергономията.
Втората група, посочена в първото изречение на точка 1.1.6, включва
отрицателните въздействия, които могат да бъдат причинени от тези
фактори. Доброто проектиране намалява отрицателните въздействия на тези
фактори върху хората, докато неподходящото проектиране има вероятност
да породи неудобство, умора или физически или психологически стрес. Тези
въздействия, от своя страна, могат да причинят например мускулно-скелетни
нарушения. При тях също така има по-голяма вероятност от произшествия.

111

EN ISO 6385: 2004 — Ергономични принципи при проектирането на работни системи
(ISO 6385:2004).
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Следната диаграма илюстрира изискванията, посочени в точка 1.1.6:

Предвиждане на
разнообразие
на операторите:
 физически размери
 сила

Осигуряване на
достатъчно място за
движение на частите
на тялото на
оператора:
 поза

Избягване на
определен от
машината темп на
работа:

Разнообразие на
операторите

Пространство
за движение

Темп на работа

Физически
стрес
Причинители на стрес,
натоварвания

Психологически
стрес
Избягване на
наблюдение, което
изисква
продължителна
концентрация:
 бдителност

Адаптиране на
интерфейсите
човек/машина към
предвидимите
характеристики на
операторите:
 визуален
 слухов

Дискомфорт

Отрицателни
ефекти

Умора

Концентрация

Интерфейс
човек/машина

При предвидените условия на експлоатация на
машината дискомфорта, умората и физическия и
психологически стрес на оператора трябва да бъдат
намалени.

Ергономични фактори

Възможни отрицателни
последици

Насоки за практическото приложение на принципите на ергономията към
проектирането и производството на машини е дадено в група от сродни
хармонизирани стандарти, разработени от ТК 122 — Ергономия на CEN.
Връзката между тези стандарти и ергономичните фактори, изброени по-горе,
е представена в отделна таблица и в поредица от брошури.
В допълнение към общото изискване, посочено в точка 1.1.6, принципите на
ергономията трябва също така да се вземат предвид, когато се прилагат
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в
редица други точки на приложение I. Например следните съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето включват важни
ергономични аспекти:
Съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
приложими към всички машини:
 Осветление (точка 1.1.4),
 Повдигане и транспортиране на машини или части на машини
(точка 1.1.5),
 Работно място (точки 1.1.7 и 1.1.8),
 Устройства за управление (точка 1.2.2),
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 Екстремни температури (точка 1.5.5),
 Шум (точка 1.5.8),
 Вибрации (точка 1.5.9),
 Лъчения (точка 1.5.10),
 Емисии на опасни материали и вещества (точка 1.5.13),
 Риск от подхлъзване, загуба на равновесие или падане (точка
1.5.15),
 Поддръжка на машината (точка 1.6.1),
 Достъп до работните места и до местата за обслужване (точка
1.6.2),
 Намеса на оператора (точка 1.6.4),
 Информация (точка 1.7);
Допълнителни съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето за преносимиръчно държани и/или ръчно
водими машини:
 Общи положения (точка 2.2.1),
 Инструкция за експлоатация — вибрация (точка 2.2.1.1);
Допълнителни съществени изисквания за безопасност
опазване на здравето при придвижване на машините:

и

 Място за управление (точка 3.2.1),
 Седалка (точка 3.2.2),
 Места, предназначени за други лица (точка 3.2.3),
 Устройства за управление (точка 3.3.1),
 Пускане в действие/придвижване (точка 3.3.2),
 Придвижване на машини, управлявани от водач, пешеходец (точка
3.3.4),
 Средства за достъп (точка 3.4.5),


Знаци, сигнали и предупреждения (точка 3.6.1),

 Инструкция за експлоатация — Вибрации (точка 3.6.3.1);
Допълнителни съществени изисквания за
опазване на здравето за подемни операции:

безопасност

и

 Движения на товарите по време на товаро-разтоварните дейности
(точка 4.1.2.7),
 Достъп до превозващото средство (точка 4.1.2.8.2),
 Контрол на движенията (точка 4.2.1);
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безопасност

и

 Устройства за управление (точка 6.2),
 Достъп до превозващото средство (точка 6.4.3).
1.1.7

Работно място

Работното място трябва да бъде проектирано и изработено така, че да се
избягва всеки риск, свързан с отработените газове и/или недостигът на
кислород.
Ако машината е предназначена да бъде използвана в опасна среда,
представляваща рискове за здравето и безопасността на оператора или ако
самата машина предизвиква появата на опасна среда, е необходимо да се
предвидят достатъчни средства за осигуряване на добри условия за работа
на оператора и защита срещу всяка предвидима опасност.
При необходимост работното място трябва да бъде снабдено с подходяща
кабина, проектирана, изработена и/или оборудвана така, че да изпълнява
горепосочените условия. Нейният изход трябва да позволява бързо евакуиране.
Освен това при необходимост е необходимо да се предвиди авариен изход,
намиращ се в посока, различна от нормалния изход.
§ 182 Работни места в опасни среди
Работни места са местата върху машината или в нея, където операторите,
както са определени в точка 1.1.1, буква г), изпълняват своите задачи. В
инструкциите на производителя трябва да са описани работното(ите)
място(места), които има вероятност да бъдат заети от оператори — вж.
§ 262: коментари по точка 1.7.4.2, буква е).
Изискванията, посочени в първа алинея на точка 1.1.7, се прилагат главно за
машини с двигатели с вътрешно горене. Това изискване предполага, първо,
че емисиите на опасни отработени газове трябва да бъдат намалени
възможно най-много. Например, в случай на машина, предназначена за
употреба в затворени пространства, трябва да бъдат монтирани подходящи
системи за извличане или филтриране на отработени газове. Второ, на
местата, където остава риск от излагане на опасни отработени газове,
трябва да бъдат осигурени средства, гарантиращи, че операторите не
вдишват такива газове и са снабдени с подходящо количество въздух за
дишане.
Втора алинея на точка 1.1.7 е по-обща и изисква операторите да бъдат
защитени от всички рискове, които се дължат на предвидимата употреба на
машините в опасна среда. Тези рискове могат да включват например
излагане на условия на горещина или студ, на рискове, дължащи се на шум,
лъчение, влажност, неблагоприятни атмосферни условия или среда,
замърсена с опасни вещества. Следователно производителят трябва да
отчита предвидените и предвидимите условия на експлоатация на
машината. Например, ако машината е пусната на пазара в държава с мек
климат, не е необходимо да се осигурява защита срещу изключително
студено време, докато защита срещу прах или горещина може да бъде
необходима. Специално внимание трябва да се обърне на машините, които
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при самата експлоатация отделят опасни вещества, като прах, изпарения
или токсични аерозоли. Примери за това са машини за раздробяване и
сортиране на скали, машини за обработка на зърно и бояджийски камери.
Трета алинея на точка 1.1.7 се отнася до едно от средствата, което може да
се използва, за да се гарантира защитата на работното място. „Кабина“ в
тази алинея е общ терми за затворено работно място, като например кабина
на подвижна машина или затворен пулт за управление на неподвижни
промишлени машини. С цел да се изпълнят изискванията, посочени в
първите две алинеи на точка 1.1.7, кабината или затвореното пространство
трябва да бъде снабдено с нужните средства за пречистване и поддържане
състоянието на въздуха, който влиза в затвореното пространство и за
предотвратяване на прпускане във вътрешността, например чрез
поддържане на положителна разлика в налягането спрямо външната околна
среда. Освен с цел гарантиране на защита срещу опасни среди, тези
затворени пространства могат да бъдат проектирани и изработени също така
по начин, защитаващ операторите от излагане на емисии на шум — вж.
§ 229: коментари по точка 1.5.8. При някои видове подвижна техника
кабината може да включва конструкция за защита от риска от преобръщане
или риска, дължащ се на падащи предмети, или и от двата — вж. § 315 и
§ 316: коментари по точки 3.4.3 и 3.4.4.
1.1.8

Седалка

При необходимост и когато условията на работа го позволяват, работните
места, които са неделима част от машината, трябва да бъдат проектирани
за монтирането на седалки.
Ако е предвидено операторът да бъде в седнало положение по време на
работата си и ако работното място е неделима част от машината,
седалката трябва да бъде доставена заедно с машината.
Седалката на оператора трябва да му осигурява стабилно положение. Освен
това седалката и разстоянието, което го разделя от устройствата за
управление, трябва да могат да бъдат адаптирани според оператора.
Ако машината е подложена на вибрации, седалката трябва да бъде
проектирана и изработена така, че да намалява до най-ниското разумно
предвидимо ниво вибрациите, които се предават на оператора. Захващането
на седалката трябва да издържа на всички натоварвания, на които може да
бъде подложена. Ако под краката на оператора няма под, той трябва да
разполага със стъпенка с предпазваща от хлъзгане повърхност за поставяне
на краката.
§ 183 Седалки и осигуряване на места за сядане
Изискването, посочено в точка 1.1.8, се отнася до специфичен аспект от
връзката между оператора и машината, който, ако е зле проектиран, може да
бъде източник на неудобство, умора и увреждане на здравето — вж. § 181:
коментари по точка 1.1.6.
В първа алинея на точка 1.1.8 се изисква машините да бъдат проектирани
така, че да дават възможност за монтирането на седалки „при необходимост
и когато условията на работа го позволяват“. Следователно
производителите на машини трябва да вземат предвид дали е възможно
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операторите да се чувстват по-удобно и да изпълняват всички или част от
своите задачи по-лесно и ефективно, когато са в седнало положение 112 .
Когато случаят е такъв, работното място, с други думи — мястото на
машината, където сядат операторите, трябва да бъде проектирано така, че
да могат да бъдат инсталирани необходимите седалки. Това предполага да
се обърне внимание по-специално на височината на работните повърхности,
на мястото и оформлението на устройствата за управление и другите части
на машината, до които операторите трябва да имат достъп и на осигуреното
пространство за самата седалка и за горните и долните крайници на
операторите.
Втора алинея на точка 1.1.8 се прилага, когато е предвидено операторът да
седи по време на работа и работното място е неразделна част от машината,
с други думи — когато седалката на оператора не се монтира на пода в
близост до машината, а върху част от самата машина. В такъв случай
седалката трябва да бъде доставена заедно с машината.
Във втора и трета алинея на точка 1.1.8 са посочени изискванията към
седалката. Седалката трябва да бъде проектирана така, че да дава
възможност на оператора да поддържа стабилна поза, като се вземат
предвид предвидимите условия на експлоатацията, включително поспециално предвидимите движения на машината.
Съответните параметри на самата седалка, като височина, ширина,
дълбочина и ъгъл на седалката, позицията на облегалката и, където е
целесъобразно, позицията на подпорите за ръце и крака, трябва да бъдат
регулируеми, за да се отчете променливостта на физическите размери на
операторите. Позицията на седалката спрямо позицията на устройствата за
управление, включително крачни педали, които се използват от оператора,
също трябва да бъде регулируема. Това може да се постигне, като се
предвиди регулиране на позицията на седалката, на устройствата за
управление или и на двете 113 .
За машини, за които седналият оператор може да бъде изложен на
вибрации, дължащи се на функционирането на самата машина или дължащи
се на движението на машината по неравен терен, осигуряването на седалка
с подходяща система за окачване с амортисьори е един от начините за
намаляване на риска от излагане на седящите оператори на вибрации на
цялото тяло — вж. § 231: коментари по точка 1.5.9 114 .

112

EN 1005-4: 2005+A1:2008 — Безопасност на машините. Човешки физически
характеристики. Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на
машината.

113

Вж. EN ISO 14738:2008 — Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за
проектиране на работни места към машините (ISO 14738:2002, включително
Поправка 1:2003 и Поправка 2:2005).
114

Вж. например EN ISO 7096:2008 — Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на
вибрациите на седалката на оператора (ISO 7096:2000).
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1.2

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1.2.1

Безопасност и надеждност на системите за управление

Системите за управление трябва да са така проектирани и изработени, че да
предотвратяват възникването на опасни ситуации. Преди всичко те трябва
така да са проектирани и изработени така, че:


да могат да издържат на очакваните натоварвания при нормално
използване и външни въздействия,



неизправност на хардуера или програмното осигуряване на системата
за управление да не води до възникването на опасна ситуация,



грешки в логиката на системата за управление да не водят до
възникването на опасна ситуация,



разумно предвидима човешка грешка по време на функционирането на
машината да не води до възникването на опасна ситуация.

Специално внимание следва да се обърне на следните моменти:


машината не трябва да се пуска в действие неочаквано,



параметрите на машината не трябва да се променят без да бъде
подадена команда за това, когато тази промяна може да доведе до
възникването на опасна ситуация,



машината не трябва да се възпрепятства да преустанови действието
си, ако вече е подадена команда за това,



нито един подвижен елемент на машината или държана от нея част
не трябва да пада или да бъде изхвърляна,



не трябва да бъде възпрепятствано автоматичното или ръчното
спиране на движението на независимо кои подвижни елементи,



защитните устройства трябва да останат напълно ефективни или да
подадат команда за спиране,



свързаните с безопасността части на системата за управление
трябва да се прилагат съгласувано към всички елементи на дадена
съвкупност от машини и/или от частично комплектувани машини.

При използване на дистанционно управление трябва да се предизвиква
автоматично спиране, когато не са получени правилните сигнали от
устройството за управление, включиетлно прекъсване на връзката.
§ 184 Безопасност и надеждност на системите за управление
Системата за управление на машината е система, която реагира на
входящите сигнали от частите на машината, от операторите, от външно
контролно оборудване или всякаква комбинация от тях и генерира
съответните изходящи сигнали към задвижващите механизми на машината,
като осигурява функционирането на машината по предвидения начин.
Системите за управление използват различни технологии или комбинации от
технологии, като например механични, хидравлични, пневматични,
електрически или електронни технологии. Електронните системи за
управление могат да бъдат програмируеми.
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Проектирането и производството на системата за управление с оглед
гарантирането на безопасно и надеждно функциониране на машината са
ключови фактори в осигуряване безопасността на машината като цяло.
Операторите трябва да могат да гарантират, че във всеки момент машината
функционира безопасно и според очакванията.
Изискванията, посочени в точка 1.2.1, се прилагат за всички части на
системата за управление, които, в случай на повреда или неизправност,
могат да доведат до опасност, дължаща се на непредвидено или неочаквано
поведение на машината. Те са от особена важност за проектирането и
производството на частите на системата за управление, които са свързани с
функции по безопасността, като например частите на системата за
управление, свързани със заключващи
устройства и устройства за
блокиране на предпазители, с предпазни устройства или с устройва за
аварийно спиране, тъй като дадена неизправност на части на системата за
управление, свързани с безопасността, може да доведе до опасна ситуация,
когато съответната функция, свързана с безопасността, трябва да бъде
задействана следващия път. Определени функции, свързани с
безопасността, могат също така да бъдат и функции, свързани с
експлоатацията, като например устройство за управление, което се
задейства с две ръце.
В първа алинея на точка 1.2.1 и нейните 4 тирета са посочени основните
изисквания за надеждността и безопасността на системите за управление.
Във втора алинея на точка 1.2.1 и нейните 7 тирета са описани главните
опасни събития и ситуации, които трябва да се избягват.
Според първото тире на първа алинея на точка 1.2.1 системите за
управление трябва да могат да издържат на предвидените експлоатационни
натоварвания и външни въздействия, като се вземат предвид предвидимите
извънредни ситуации — вж. § 160: коментари по Общ принцип 2 и § 175:
коментари по точка 1.1.2, буква в). Следователно системата за управление
трябва да издържа на механичните въздействия, предизвикани от
функционирането на самата машина или от нейната среда, като например
удари, вибрации и износване. Системите за управление трябва да бъдат в
състояние да издържат на въздействията на вътрешните и външните
условия, при които е предвидено да бъде експлоатирана машината, като
например влажност, екстремни температури, корозивни среди и прах.
Правилното функциониране на системите за управление не трябва да бъде
засегнато от електромагнитно лъчение, без значение дали то е породено от
части от самата машина или от външни елементи, в условията, при които е
предвидено да бъде експлоатирана машината — вж. § 233: коментари по
точка 1.5.11.
Второто и третото тире на първа алинея на точка 1.2.1 се отнасят до
работата на системата за управление в случай на повреда или грешка в
хардуера или програмното осигуряване. Тези изисквания отчитат
възможността от възникването на повреди в системата за управление,
дължащи се например на неизправност на механичен, хидравличен,
пневматичен или електрически компонент, или на грешка в програмното
осигуряване на програмируема система. Системите за управление трябва да
бъдат проектирани и произведени по такъв начин, че, ако такава повреда или
грешка възникне, тя да не доведе до опасни ситуации като описаните във
втора алинея на точка 1.2.1 — вж. също § 205: коментари по точка 1.2.6.
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Опасните функции на машините могат да бъдат контролирани например чрез
спиране на функцията, изключване на захранването за функцията или
предотвратяване на опасното действие на функцията. Ако съответните
функции на машината могат да продължат въпреки възникването на повреда
или неизправност, например посредством дублираща структура, трябва да
има средство за откриване на повредата или неизправността, така че да
може да се предприеме необходимото действие с цел постигане или
поддържане на безопасно състояние.
Средствата, които следва да бъдат използвани за изпълнение на това
изискване, зависят от вида на системата за управление, от въпросната част
на системата за управление и от рисковете, които могат да възникнат в
случай на нейна неизправност.
Подходите, които могат да бъдат използвани, включват:
 изключването или намаляването на вероятността от повреди или
неизправности, които могат да засегнат действието, свързано с
безопасността, с помощта на особено надеждни компоненти и чрез
прилагане на добре изпитани принципи за безопасност, като например
принципа на принудителното механично действие на един компонент
върху друг компонент,
 използването на стандартни компоненти с проверка от системата за
управление на функциите, свързани с безопасността, на подходящи
интервали,
 дублиране на части от системата за управление, така че единична
повреда или неизправност да не води до неизпълнение на функцията,
свързана с безопасността. Може да се използват технически
разнообразни дублиращи елементи с цел избягване на неизправности,
обусловени от обща причина,
 автоматично наблюдение, което да гарантира, че повредите или
неизправностите се откриват и че са предприети необходимите
предпазни мерки с цел предотвратяване на съответния риск.
Предпазните мерки може да включват прекратяване на опасния
процес, предотвратяване на повторното стартиране на този процес
или задействането на аларма.
Тези подходи могат да се прилагат в различни комбинации.
Равнището на ефективност, което се изисква за дадена част на системата за
управление, свързана с безопасността, зависи от нивото на риск, за което е
предвидена функцията, свързана с безопасността и следва да бъде
определено въз основа на оценката на риска на производителя. Стандартите
от вид C за определени категории машини дават насоки за равнището на
ефективност, което се изисква за различните части на системата за
управление, свързани с безопасността.
Постигането на изискваното равнище на ефективност за частите на
системата за управление , свързани с безопасността, трябва да бъде
валидирано, като се вземат предвид както хардуерните, така и програмните
аспекти на тези системи.
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Спецификациите за проектирането на части на системи за управление ,
свързани с безопасността, са представени в стандарт EN ISO 13849-1 115 и
стандарт EN 62061 116 .
Четвъртото тире на първа алинея на точка 1.2.1 се отнася до разумно
предвидимата човешка грешка по време на функционирането. С цел да бъде
изпълнено това изискване, системите за управление трябва, доколкото е
възможно, да бъдат проектирани с диапазон от допустими грешки. Това
включва мерки като откриването на грешки и осигуряването на подходяща
обратна връзка към оператора с цел улесняване поправянето на грешките.
Общите принципи за взаимодействието човек — машина с оглед свеждането
до минимум на грешките на оператора са посочени в стандарт EN 894-1 117 .
Трета алинея на точка 1.2.1 обхваща определена опасност, свързана с
безжични системи за контрол, като например системи за дистанционно
управление, които използват радио-, оптични или звукови сигнали:
неправилни сигнали или прекъсване на комуникацията между устройствата
за управление и машината, която следва да бъде контролирана. Следва да
се отбележи, че в точка 3.3 са посочени допълнителни изисквания за
системи за дистанционно управление за подвижни машини.
1.2.2
...

Органи за управление

§ 185 Органи за управление
Органите на управление са части от системата за управление , които
откриват входящи сигнали, дадени от операторите, обикновено чрез
натискане с ръка или крак. Има много различни видове органи на
управление, в това число например бутони, задействани чрез натискане,
лостове, превключватели, ръчки, плъзгачи, джойстикове, ръчни колела,
педали, клавиатури и сензорни екрани. Органите на управление могат да
бъдат поставени на самата машина или, в случай на дистанционно
управление, могат да бъдат разположени на разстояние от машината и да
бъдат свързани с машината например посредством проводници или чрез
радио-, оптични или звукови сигнали.
Прилагането на изискванията, посочени в точка 1.2.2, изисква специално
внимание към принципите на ергономията, тъй като органите на управление
се намират на връзката между машината и операторите — вж. § 181:
коментари по точка 1.1.6.

115

EN ISO 13849-1:2008 — Безопасност на машините. Части от системите за
управление,
свързани
с
безопасността.
Част 1:
Общи
принципи
за
проектиране/разработване (ISO 13849-1:2006).
116

EN 62061:2005 — Безопасност на машините. Функционалност на безопасно свързани
електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление
(IEC 62061:2005).

117

EN 894-1:1997+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи
принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за
управление.
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Спецификациите, свързани с изискванията, посочени в следващите алинеи
на точка 1.2.2, са посочени в стандарти от серията EN 894 118 и от серията
стандарти EN 61310 119 .
В допълнение към общите изисквания по отношение на органите за
управление, посочени в точка 1.2.2, следните точки на приложение I поставят
допълнителни изисквания за органите на управление за някои определени
категории машини или за определени рискове:
 преносимиръчно държани и/или ръчно водими машини — точка 2.2.1 и
2.2.2.1,
 подвижност на машините — точка 3.3,
 подемни операции — точка 4.2.1,
 машини, предназначени за подземна работа — точка 5.3,
 машини за повдигане на хора — точки 6.2 и 6.4.2.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...
Органите за управление трябва да са:


ясно видими и разпознаваеми, при необходимост с използване на
пиктограми,

...
§ 186 Разпознаване на органите за управление
Първото тире на точка 1.2.2 относно видимостта и ясното разпознаване на
органите за управление цели да даде възможност на операторите да
използват органите без колебание и да избегнат неволни команди, дължащи
се на объркване от страна на операторите на един орган за управление с
друг. Тъй като от операторите често се изисква да изпълняват различни
задачи и да използват няколко различни машини в хода на своята работа, е
важно производителите да обозначават органите за управление, като
използват във възможно най-голяма степен стандартизирани цветове,
форми и пиктограми, така че операторите да не бъдат изненадани, когато
118

EN 894-1:1997+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи
принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за
управление;
EN 894-2:1997+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2:
Индикаторни устройства;
EN 894-3:2000+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 3: Органи за
управление.
119

EN 61310-1:2008 — Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC 61310-1:2007);
EN 61310-2:2008 — Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 2: Изисквания за маркировка (IEC 61310-2:2007);
EN 61310-3:2008 — Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите за задвижване
(IEC 61310-3:2007).
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сменят задачите или се преместват от една машина на друга. Ако функцията
на органа за управление е очевидна от неговата стандартна форма и място,
като например волан или кормило на подвижна машина, не се изискват
допълнителни средства за разпознаване.
Ако органите за управление се идентифицират чрез писмена или вербална
информация, тази информация е предмет на езиковите изисквания, свързани
с информацията и предупрежденията върху машината — вж. § 245:
коментари по точка 1.7.1.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...


така разположени, че да могат да бъдат задействани сигурно, без
колебание или загуба на време и без двусмислие,

...
§ 187 Разполагане на органите за управление
Във второто тире на точка 1.2.2 се изисква производителите да вземат
предвид принципите на ергономията, когато разполагат органите за
управление на машината, за да гарантират, че устройствата са ясно видими
за операторите и че могат да бъдат достигнати и използвани ефективно и
безопасно, без да е необходимо да се заемат неудобни пози.
При разполагането на органите за управление трябва да се имат предвид
задачите, които следва да бъдат изпълнявани от операторите и съответните
режими на функциониране, местоположението и характеристиките на
работните места или работните пози, вероятността дали операторите ще
стоят прави или ще бъдат седнали и необходимостта операторите да
наблюдават определени части на машината, докато използват органите на
управление.
При разполагането на органите за управление следва да се взема предвид
също така разположението на частите на машината, на които се въздейства
при нейната употреба, като се следват общоприети принципи. Например
органът, който управлява частите на машината, които са вдясно от
оператора, следва да бъде поставен отдясно на работното място, а органът,
който управлява движение нагоре, следва да бъде поставено над бутона,
който управлява движението надолу, и т.н.
Когато органите за управление трябва да бъдат използвани в определена
последователност,
те
следва
да
бъдат
разположени
в
тази
последователност. Органите, които управляват свързани функции, следва
да бъдат групирани заедно, а устройствата, които управляват несвързани
функции, следва да бъдат ясно разделени.
Органите за управление, които вероятно ще се използват най-често или
които трябва да се използват непрекъснато, следва да бъдат разположени в
централната зона на зрителното поле на оператора и в непосредствена
близост до него, така че да могат да бъдат достигнати без навеждане. Когато
е целесъобразно, това може да изисква осигуряването на средства за
регулиране на местоположението на органите за управление, така че да се
приспособят към антропометричните различия на операторите.
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Органи за управление (продължение)

...


проектирани така, че движението на органите за управление да е в
съответствие с предвидения ефект,

...
§ 188 Движение на органите за управление
Изискването, посочено в третото тире на точка 1.2.2, се отнася до два
принципа за проектиране на органите за управление, които са за осигуряване
на съответствие с очакванията на потребителите и за придържане към
общата практика, за да се избегнат опасни ситуации и грешки. Изискването
се прилага към движенията на органите за управление, като например
лостове и ръчни колела.
Когато е възможно, посоката на движение на тези устройства трябва да
отговаря на посоката на движение, която се контролира при тяхното
използване. В случай на органи за управление, които управляват други
параметри, посоката на движение на органа следва да отговаря на
общоприетите принципи, като например на принципа, че завъртането на
органа по посока на часовниковата стрелка увеличава стойността на
въпросния параметър, а завъртането на органа в посока, обратна на
часовниковата стрелка, я намалява.
Специално внимание следва да се обърне на проектирането на органите за
управление в машини, при които работната позиция може да се върти по
отношение на останалата част от машина, като резултатът от това е, че
посоката на определени движения, насочвани от устройства за управление,
се обръща.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...


разположени извън опасните зони с изключение на някои органи за
управление, когато е необходимо, като органи за аварийно спиране и
пулт за обучение на роботи,



разположени така, че
допълнителни рискове,

тяхното

задействане

да

не

създава

...
§ 189 Разположение и позициониране на органите за управление
Разположението и позиционирането на органи за управление извън опасните
зони, което се изисква в четвъртото и петото тире на точка 1.2.2, е един от
начините да се избегне излагането на операторите на опасности — вж. § 165:
коментари по точка 1.1.1, буква б). Това изискване трябва да бъде
приложено, като се вземат предвид не само зоните, в които има риск от пряк
контакт с опасни елементи на машината, но също и зоните, в които може да
съществуват рискове, дължащи се на изхвърлени предмети или емисии от
машината. Начините за изпълнение на тези изисквания включват например
разполагане на органите за управление на достатъчно разстояние от
движещите се части — вж. § 212: коментари по точка 1.3.7 — или
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разполагане на органите за управление зад екран или в подходяща кабина
— вж. § 182: коментари по точка 1.1.7.
Когато е необходимо да се направи дерогация от това общо правило,
например в случаи, в които за целите на настройване или поддръжка трябва
да бъдат осигурени органи за управление в опасна зона, изискването,
посочено в четвъртото тире може да бъде изпълнено, като се осигури режим
за настройване или поддръжка, чийто избор задейства определени
предпазни мерки, като например ниска скорост и/или постепенно
увеличаващо се движение — вж. § 204: коментари по точка 1.2.5.
Осигуряването на органи за аварийно спиране в опасните зони също е
изключение от общото правило — вж. § 202: коментари по точка 1.2.4.3.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...


проектирани или защитени така, че когато желаното действие може
да породи опаснот, то да може да се осъществи само чрез
преднамерено задействане,

...
§ 190 Предотвратяване на непреднамерено задействане на органите
за управление
Изискването, посочено в шестото тире на точка 1.2.2, цели да се избегне
непреднамереното задействане на органи за управление. Непреднамереното
задействане може да се дължи на различни причини, като например случаен
контакт между част от тялото на оператора или неговото или нейното
облекло и органа за управление, неволно задействане на два съседни
органа за управление (например натискане на два бутона или лоста с една
ръка или два педала с един крак), срещане на препятствие от страна на
органа за управление в обкръжението на машината или използване на
органа за управление като дръжка за достъп до работната позиция — вж.
§ 317: коментари по точка 3.4.5.
Тези рискове трябва да бъдат оценени за различните етапи от предвидимия
жизнен цикъл на машината, като се вземат предвид задачите на оператора и
съответните режими на функциониране и трябва да бъдат предотвратени
чрез подходящи мерки при проектирането. Тези мерки включват например:
 проектиране на органи за управление с достатъчна устойчивост с
оглед избягването на непреднамерено задействане с лек натиск,
 поставяне на органите за управление
обграждането им с предпазен пръстен,

във

вдлъбнатина

или

 разполагане и/или предпазване на органите за управление с оглед
избягване на контакт с части от тялото или облеклото на оператора и
предотвратяване на срещането на препятствия в обкръжението на
машината,
 монтиране на органи за управление, чието функциониране изисква две
отделни действия,
 монтиране на органи за управление със заключване.
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Органи за управление (продължение)

...


изработени така, че да издържат на предвидимите натоварвания.
Необходимо е да бъде обърнато специално внимание на органите за
аварийно спиране, които могат да бъдат подложени на значителни
натоварвания .

...
§ 191 Здравина на органите на управление
Изискването, посочено в седмото тире на точка 1.2.2, се отнася до
механичната здравина на органите на управление. Счупването на органите
на управление може да доведе до опасна ситуация поради невъзможността
да се управлява въпросната функция. Такова счупване също така може само
по себе си да доведе до нараняване.
При прилагането на това изискване трябва да бъдат взети предвид
предвидимите условия на употреба през различните етапи от жизнения
цикъл на машината и различните задачи и свързани режими на
функциониране — вж. § 207: коментари по точка 1.3.2. Това е особено важно
за органите за аварийно спиране, които трябва да се задействат бързо и
често са проектирани да бъдатподложени на удар — вж. § 202: коментари по
точка 1.2.4.3.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...
Когато орган за управление е проектиран и изработен да изпълнява няколко
различни функции, тоест когато функцията му не е еднозначна, действието
което се иска да бъде изпълнено, трябва да бъде ясно визуално показано и
когато е необходимо да подлежи на потвърждение.
...
§ 192 Органи за управление, които изпълняват различни функции
Изискването, посочено във втора алинея на точка 1.2.2, се прилага, когато
един орган за управление може да управлява няколко различни функции.
Някои органи за управление например могат да изпълняват различни
функции в зависимост от избрания режим на функциониране или
управление. Органите за управление могат да изпълняват различни функции
в зависимост от сменяемо съоръжение, което е монтирано на машината.
Определени органи за управление от типа джойстик могат да управляват
различни функции чрез движения напред и назад, движения от едната до
другата страна и движения със завъртане, като резултатите от различните
движения на джойстика могат да бъдат променяни, като се използват бутони
на върха на джойстика или задействащи превключватели, вградени в
устройството.
Използването на такива органи за управление може да улесни управлението
на определени категории машини, като намали броя и амплитудата на
необходимите движения на ръцете. От особена важност при проектирането
на такива устройства обаче е да се гарантира, че действието на различните
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движения на устройството са ясно определени и че органите са
конструирани по такъв начин, че се избягва объркване между различните
функции, които могат да бъдат извършвани. Когато е необходимо, за да се
избегне объркване, за управлението на дадена функция трябва да са
неизбежни две различни действия.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 1.2.2, се прилага също към
така наречените машини с цифрово-програмно управление или машини с
програмируема електронна система за управление, при която входящите
сигнали се въвеждат чрез клавиатура или сензорен екран. Един от начините
за избягване на грешки е програмното осигуряване да указва действието,
което следва да бъде извършено и да изисква потвърждение от оператора
преди изпращането на изходящия сигнал към задействащите механизми на
машината.
1.2.2

Оргави за управление (продължение)

...
Органите за управление трябва да имат такава конфигурация, че тяхното
разположение, посока на преместване и съпротивление при работа да са
съвместими с изпълняваното действие, като се вземат предвид принципите
на ергономия.
...
§ 193 Органи за управление и принципи на ергономията
Изискването, посочено в трета алинея на точка 1.2.2, предполага, че
характеристиките на органите за управление трябва да отчитат различните
параметри на задачите на операторите, в това число например:
 изискваната точност на позициониране на органа за управление,
 изискваната скорост на настройване,
 изискваната сила за задействане на органа за управление.
Трябва да се обръща внимание на видимостта на органите за управление и
на способността на операторите да ги достигнат и използват ефективно и
безопасно във всички ситуации, свързани със задачите и във всички режими
на функциониране, без да трябва да заемат неудобни пози. По отношение на
разположението на органите за управление, дължината на преместване на
движещите се части на органите и силата, която се изисква за задействането
на органите, трябва да се взема под внимание характера на действието,
което трябва да бъде извършено, функционалния строеж на човешката ръка
или крак и антропологичните размери на операторите. В случай на органи за
управление, които се използват често или непрекъснато, с конструкцията на
устройствата трябва да се избягват повтарящи се движения, които включват
неудобни пози или прекомерно протягане на ръката, което може да
допринесе за развиване на мускулно-скелетни увреждания.
Когато се изискват органи за управление, които работят по принципа
„задействане със задържане“, те трябва да бъдат проектирани по начин, по
който наложените ограничения за операторите се намаляват във възможно
най-голяма степен — вж. § 301: коментари по точка 3.3.1, § 353: коментари по
точка 4.2.1 и § 371: коментари по точка 6.2.
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Пространството между органите за управление трябва да бъде достатъчно,
за да се намали риска от неволно задействане, без по този начин да се
изискват ненужни движения. Специално внимание трябва да се обърне на
това дали операторите има вероятност да използват ЛПС като предпазни
ръкавици или предпазни обувки — вж. § 176: коментари по точка 1.1.2,
буква г).
При конфигурацията и разположението на органите за управление трябва да
се вземат предвид също така човешките способности за обработка на
информация, що се отнася до внимание, възприемане и познание.
1.2.2

Органи за управление (продължение)

...
Машината трябва да бъде снабдена с устройства за сигнализация,
необходими за да може тя да функционира безопасно. От своя пулт за
управление операторът трябва да може да чете указанията на тези
устройства.
...
§ 194 Устройства за сигнализация и дисплеи
Изискването, посочено в четвърта алинея на точка 1.2.2, изисква машината
да бъде снабдена с необходимите устройства за сигнализация, за да имат
възможност операторите да извършват различните задачи, с които са
натоварени. Те включват например устройства за сигнализация, които да
уведомяват операторите за стойността на съответните параметри на
машината (като например скорост, натоварване, температура или налягане
на частите на машината) и за последиците от техните действия върху
органите на управление, когато то не е явно.
Устройствата за сигнализация може също така да подават предупреждения
към операторите, когато съответните параметри надвишават границите на
безопасния диапазон от стойности. Тези устройства за сигнализация могат
да бъдат свързани с ограничителни устройства, които задействат
определени действия при надвишаване на безопасните параметри.
Устройствата за сигнализация могат да се използват също така в съчетание
със специфичен режим на функциониране като ниска скорост или постепенно
увеличаващо се действие.
Често използваните устройства за сигнализация включват цифрови дисплеи
и екрани, аналогови дисплеи, като например циферблати и скали, както и
сензорни извукови устройства за сигнализация. Устройствата за
сигнализация могат да бъдат неразделна част от самите устройства за
управление или да са самостоятелни. Ако са самостоятелни, те трябва да
бъдат проектирани и разположени така, че, когато се използват съответните
устройства за управление, да могат да бъдат лесно четими и разбираеми от
операторите от пулта за управление. По-специално устройствата за
управление трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да улесняват
бързото откриване на неправилно поведение на машината.
Устройствата за сигнализация и дисплеите са предмет на изискванията,
посочени в точки 1.7.1, 1.7.1.1 и 1.7.1.2, които са свързани с информация и
предупреждения
върху
машината,
информационни
устройства
и
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предупредителни устройства. По-специално всякаква информация в писмена
или звукова форма, предоставена от устройствата за сигнализация и
дисплеите, трябва да отговаря на изискванията за език, посочени в точка
1.7.1 – вж. § 245 — § 248: коментари по точки 1.7.1, 1.7.1.1 и 1.7.1.2.
1.2.2
...

Органи за управление (продължение)

От всеки пулт за управление операторът трябва да може да се уверява, че
няма хора в опасните зони или системата за управление трябва бъде
проектирана и изработена така, че пускането на машината да бъде
невъзможно, докато има хора в опасната зона.
Ако не е налична нито една от тези възможности, преди пускането в
действие на машината трябва да бъде подаден звуков и/или светлинен сигнал.
Изложените на опасност лица трябва да имат време да напуснат опасната
зона или да предотвратят пускането на машината.
...
§195 Видимост към опасните зони при пускане на машината
В съответствие с точка 1.1.2, буква б) първата мярка следва да бъде
премахване или намаляване на риска, например чрез проектиране на
машината по такъв начин, че да не е нужно в опасните зони на машината да
влизат хора— вж. § 239: коментари по точка 1.6.1 — или чрез монтиране на
предпазители и/или предпазни устройства, които да засичат присъствието на
хора в опасната зона и да предотвратяват пускането на машината, докато
там има хора. Такива мерки обаче не винаги са възможни.
Ако съществува риск в опасната зона да влязат хора, изискването, посочено
в пета и шеста алинея на точка 1.2.2, цели да се даде възможност на
оператора да се увери, че в опасната зона на машината няма никой, преди
да бъде пусната машината. Въпросните лица могат да бъдат оператори,
заети с друго производство, или други изложени на опасност лица като
оператори по поддръжката. В случай на опасни зони в близост до машината
възможно изложените на опасност лица може да включват и случайни
наблюдатели — вж. § 165: коментари по точка 1.1.1, буква б).
Ако не е възможно да се проектира машината така, че операторът, който
контролира пускането на машината, да има подходяща пряка видимост към
опасните зони от пулта за управление, могат да бъдат осигурени средства за
непряка видимост, като например огледала или видеонаблюдение (CCTV).
В това отношение следва да се отбележи, че в точка 3.2.1 са посочени
допълнителни изисквания, свързани с видимостта от мястото за управление
на подвижни машини.
Когато не е възможно да се осигури пряка или непряка видимост към
опасните зони от пултовете за управление, пускането на машината трябва да
бъде предшествано от звуков или светлинен предупредителен сигнал (или и
двата) с достатъчно време между предупредителния сигнал и пускането или
движението на машината, за да се даде възможност на всички изложени на
опасност лица да напуснат опасните зони или, ако това не е възможно,
изложените на опасност лица трябва да разполагат със средства да
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предотвратят пускането на машината, като например, устройство за
аварийно спиране в опасната зона — вж. § 202: коментари по точка 1.2.4.3.
Спецификациите за звукови и светлинни предупредителни сигнали са
представени в стандарт EN 981 120 .
Когато в опасните зони на машините може да бъдат извършвани дейности по
поддръжката, трябва да бъдат предоставени специфични средства за
предотвратяване на неочакваното пускане на машината или на части от
машината — вж. § 241: коментари по точка 1.6.3.
1.2.2
...

Органи за управление (продължение)

Ако е необходимо, трябва да се предвиди машината да може да се управлява
само от пултовете за управление, разположени в едно или няколко
предварително определени места или зони.
...
§ 196 Разположение на пултовете за управление
Изискването, посочено в седма алинея на точка 1.2.2, има за цел да
гарантира, че пултът, от който операторът управлява действието на
машината, се намира извън опасните зони на машината и доколкото е
възможно, е разположен така, че операторът да може да се увери, че други
хора не са изложени на риск.
Следва да се обърне специално внимание на това изискване, когато се
обмисля използването на подвижни устройства за управление, като висящи
устройства за управление или устройства за дистанционно управление. При
оценката на риска трябва да се вземе предвид рискът, че операторът може
да управлява машината от опасна позиция, като например зона, в която има
риск от премазване или удар от падащи или изхвърлени предмети.
1.2.2
...

Органи за управление (продължение)

Когато има няколко пулта за управление, системата за управление трябва да
бъде проектирана така, че използването на един от тях да възпрепятства
използването на останалите освен по отношение на устройствата за
аварийно спиране.
...
§ 197 Множество пултове за управление
Изискванията, посочени в осма алинея на точка 1.2.2, се отнасят до машини,
които са оборудвани с два или повече пулта за управление, предназначени
да се използват последователно от един оператор или от двама или повече
оператори с оглед извършване на различни задачи или управление на
машината по време на различните етапи от нейното действие. С цел да се
избегне объркване или противоречиви команди, органите на управление на
всеки пулт за управление трябва да бъдат свързани със системата за
120

EN 981:1996+A1:2009 — Безопасност на машините. Система от звукови и визуални
сигнали за опасност и информационни сигнали.
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управление по такъв начин, че използването на един пулт за управление да
изключва използването на останалите, с изключение на командите за
спиране и аварийно спиране.
1.2.2
...

Органи за управление (продължение)

Когато дадена машина разполага с няколко работни места, всяко от тях
трябва да е снабдено с всички необходими устройства за управление, без
операторите да се затрудняват или да се поставят един друг в опасна
ситуация.
§ 198 Множество работни места
Последната алинея на точка 1.2.2, се прилага за машини, които са снабдени
с две или повече работни места, които могат да се използват едновременно.
Обикновено такъв е случаят със съвкупности от машини, при които
различните съставни елементи на съвкупността имат свое собствено
работно място — вж. § 38: коментари по член 2, буква а), четвърто тире.
Общата система за управление на такава съвкупност и разпределянето на
функции за управление на различните работни места трябва да бъде
проектирано по такъв начин, че командите, които се дават от едно работно
място, да не пречат на операторите на другите работни места или да
създават опасна ситуация за тях. Трябва да се подхожда с особена
предпазливост, ако действието на един елемент от съвкупността
автоматично пуска в действие друг елемент — вж. § 199: коментари по точка
1.2.3.
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Пускане в действие

Пускането в действие на машината трябва да бъде възможно само чрез
съзнателно задействане на предвидения за целта орган за управление.
Горното изискване се прилага:


когато машината се пуска отново в действие след спиране независимо
от причината,



когато се извършва значителна промяна в условия на работа.

Въпреки това повторното пускане в действие или промяната в условията на
работа може да бъде извършено чрез съзнателно задействане на орган за
управление, който е различен от предвидения за целта орган за управление,
при условие че това не предизвиква възникване на опасна ситуация.
Когато се отнася до машина, която функционира в автоматичен цикъл,
пускането в действие, повторното пускане в действие след спиране или
промяната на условията на работа могат да се извършват без намеса, при
условие че това не предизвиква възникване на опасна ситуация.
Когато машината има няколко командни органа за пускане в действие,
вследствие на което операторите могат взаимно да се поставят в опасност ,
за да се избегнат такива рискове. трябва да се поставят допълнителни
устройства. Ако безопасността налага пускането в действие и/или
спирането да се извършват в определен порядък, трябва да бъдат предвидени
съответни устройства, за да се гарантира, че тези операции ще се
извършват в определения порядък.
§ 199 Контрол на пускането в действие
Изискванията, посочени в точка 1.2.3, имат за цел да предотвратят неволно
или неочаквано пускане в действие, които са чести причини за сериозни
злополуки, свързани с машини.
Основното изискване, посочено в първа алинея на точка 1.2.3, е, че
машините се пускат в действие само когато операторът подаде команда за
пускане посредством използването на специален орган за управление за
пускане. Това изискване се прилага за първоначалното пускане в действие
на машината в началото на даден период на експлоатация.
В съответствие с втора алинея на точка 1.2.3, това основно изискване се
прилага също така, когато машината се пуска отново в действие след
спиране или когато се извършва значителна промяна в условията на работа,
като например настройване на скоростта на машината.
Следователно, например, като общо правило пускането в действие не
трябва да се осъществява чрез затваряне на подвижни защитни прегради с
блокировка, чрез изключване на команда за спиране или чрез изключване на
устройство за аварийно спиране — вж. § 200 — § 202: коментари по точка
1.2.4.
Въпреки това, в съответствие с трета алинея на точка 1.2.3, изискването за
специален орган за управление на пускането или повторно пускане в
действие не се прилага при повторно пускане или промяна в условията на
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работа, ако използването на друго устройство, различно от специалния орган
за управление на пускането, не води до опасна ситуация.
Следователно
по
изключение
е
възможно
да
се
управлява
напримерзадействането на определени функции на машината чрез
затваряне на защитните прегради с блокировка (контролни защитни
прегради ) или чрез оттеглянето на лице или засечена част на лице от
сензорното поле на предпазното устройство. Тази особеност може да е
полезна от ергономични съображения, с оглед избягване на необходимостта
от повторно действие на органа за управление на пускането в действие на
машината при кратък работен цикъл. Тези решения обаче могат да се
прилагат по изключение само ако машината е проектирана и произведена с
подходящи компенсиращи предпазни мерки, които да предотвратяват риска
от неволно или неочаквано пускане в действие.
Спецификациите за прибягването по изключение до контролни защитни
прегради или предпазни устройства, използвани за включване на работния
цикъл, са посочени в стандарт EN ISO 12100-2 121 .
С четвърта алинея на точка 1.2.3 се разрешава второ изключение от общото
правило, посочено в първа алинея, в случаите, в които пускането в действие
на машината, повторното пускане след спиране или след промяна на
работните условия се задейства автоматично, при условие че това не води
до опасна ситуация. Това изискване предполага, че автоматичното пускане и
повторното пускане в действие трябва да са възможни само когато
необходимите средства за защита на лицата срещу рисковете, свързани с
автоматично контролираните функции, са налице и те са изправни.
Изискванията, посочени в пета алинея на точка 1.2.3, са допълнителни към
изискванията, посочени в осма и девета алинея на точка 1.2.2.
Машината може да бъде оборудвана с няколко органа за управление на
пускане в действие, тъй като е оборудвана с няколко пулта за управление,
които са предназначени да бъдат използвани в различни моменти и за
различни задачи. В такива случаи системата за управление трябва да бъде
проектирана по начин, който да гарантира, че, в съответствие с осма алинея
на точка 1.2.2, в определен момент може да се използва само един орган за
управление на пускането в действие.
По няколко органа за управление на пускането в действие могат да бъдат
предвидени също за машини, особено съвкупности от машини, които имат по
няколко работни места за различните съставни елементи. В такъв случай
общата система за управление на съвкупността трябва да бъде проектирана
по начин, който да гарантира, че използването на един от органите за
управление на пускането в действие не поражда опасна ситуация за
останалите оператори. Аналогично, общата система за управление трябва
да бъде проектирана по начин, който да гарантира, че елементите на
машината, които трябва да бъдат пуснати в действие или спрени в
определена последователност, могат да бъдат пускани или спирани
единствено в този последователност, и че неправилни сигнали за
управление на пускането или спирането остават без ефект.
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EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 — Безопасност на машините. Основни положения, общи
принципи за проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи (ISO 12100-2:2003)
— вж. клаузи 5.2.5.3 и 5.3.2.5.
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Спецификациите за предотвратяване на неочаквано пускане в действие на
машината са посочени в стандарт EN 1037 122 .
Следва да се отбележи, че, в допълнение към общите изисквания, свързани
с пускането в действие и посочени в точка 1.2.3, в точка 3.3.2 са посочени
допълнителни изисквания за пускане в действие, свързани с придвижването
на машините.
1.2.4

Спиране

1.2.4.1

Нормално спиране

Машината трябва да бъде снабдена с орган за управление, чрез който
машината да може да бъде спряна напълно по безопасен начин.
Всяко работно място трябва да бъде оборудвано с орган за управление за
преустановяване на някои или на всички функции на машината в зависимост
от съществуващите опасности, така че машината да бъде в безопасно
състояние.
Командата за спиране на машината трябва да има предимство пред
командите за пускане в действие.
След като машината или нейните опасни функции бъдат спрени, трябва да
бъде прекъснато енергозахранването на съответните задвижващи
механизми.
§ 200 Органи за управление на нормално спиране
Изискването, посочено в точка 1.2.4.1, има за цел да гарантира, че
операторите могат да спрат безопасно машината във всеки един момент.
Освен необходимостта от безопасно спиране на машината поради
експлоатационни причини, от съществена важност за операторите е също
така да могат да спрат машината в случай на неизправност, която би могла
да доведе до опасна ситуация.
Втора алинея се прилага за машини с две или повече работни места. В някои
случаи един оператор може да управлява цялата машина от различни
пултове за управление в зависимост от задачи си и от етапа на
експлоатацията. В други случаи различните части на машината могат да
бъдат управлявани от различни оператори. Органът за управление на
спирането, с който е оборудвано всяко работно място, може да спира цялата
машина или само част от машината, когато това може да бъде извършено
без риск — вж. § 203: коментари по точка 1.2.4.4. Ако е необходимо, органът
за управление на спирането, спира съответните части на комплексната
машина чрез последователна процедура — вж. § 199: коментари по точка
1.2.3.
Изискването, посочено в трета алинея на точка 1.2.4.1, е изискване за
проектирането на системата за управление, което е особено важно в случай
на машина с няколко работни места, тъй като пречи на команда за пускане в
действие, дадена от един оператор, да отмени командата за спиране, дадена
от друг оператор. То има за цел също така да се гарантира, че командата за
122

EN 1037:1995+A1:2008 — Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано
задействане.
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спиране може да бъде дадена дори в случай на неизправност на командата
за пускане в действие в смисъл на поддържана команда за пускане.
Изискването, посочено в последната алинея на точка 1.2.4.1, да бъде
прекъснато енергозахранването на съответните задвижващи механизми
веднага щом машината или нейните опасни функции са спрени, има за цел
да предотврати риска от неволно пускане в действие след команда за
спиране, което може да е причинено от повреда или неизправност на
системата за управление. Това означава, че спирането може да бъде
осъществено или чрез незабавно спиране на захранването на задвижващите
механизми на машината, или като се подава захранване на задвижващите
механизми на машината, за да се осъществи спирането и да се прекъсне
захранването, след като спирането е осъществено.
Следва да се отбележи, че, в допълнение към общите изисквания за
спиране, посочени в точка 1.2.4.1, в точка 3.3.3 се съдържат допълнителни
изисквания за спиране по отношение на функцията за придвижване на
подвижна техника.
1.2.4.2

Спиране по оперативни причини

Когато по оперативни причини се налага прибягването до команда за спиране,
която не прекъсва енергозахранването на задвижващите механизми,
положението на спиране трябва да бъде контролирано и поддържано в това
състояние.
§ 201 Спиране по оперативни причини
В точка 1.2.4.2 се отчита, че по оперативни причини например, за да се даде
възможност за по-лесно или по-бързо повторно пускане в действие на
машината, може да е необходимо да се осигури, в допълнение към органа за
управление на нормалното спиране, изисквано в точка 1.2.4.1, команда за
спиране, която не изключва енергозахранването на задвижващите
механизми. Тъй като в този случай повреда в системата за управление може
да доведе до неволно пускане в действие, системата за управление трябва
да включва средства за наблюдение на състоянието на спиране, за да се
гарантира, че машината остава в спряно положение, докато бъде
преднамерено пусната отново в действие чрез органа за управление за
пускане в действие. Частта от системата за управление, свързана с
наблюдението, следва да се счита за част от системата за управление,
свързана с безопасността, която трябва да има подходящо равнище на
ефективност — вж. § 184: коментари по точка 1.2.1.
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Аварийно спиране

Машината трябва да бъде съоръжена с едно или повече устройства за
аварийно спиране, чрез които да могат да се избягват започващи опасности
или такива, които могат да възникнат впоследствие.
Това изискване не се прилага за:


машините, при които устройството за аварийно спиране не би
намалило риска или защото няма да намали времето, необходимо за
спиране, или защото няма да позволи да се предприемат необходимите
специални мерки за предотвратяване на този риск,



преносими ръчно държани и/или ръчно водими машини.

Това устройство трябва:


да има ясно разпознаваеми, ясно видими и бързо достъпни органи за
управление,



да предизвиква спирането на опасните процеси колкото е възможно
по-бързо, без да създава допълнителни рискове,



да задейства или да позволява задействането на определени защитни
движения, когато е необходимо.

Когато се преустанови действието на органа за аварийното спиране след
подаване на команда за аварийно спиране, тази команда трябва да бъде
поддържана чрез включване на устройството за аварийно спиране, докато то
не бъде освободено умишлено; не трябва да е възможно включване на
устройството, без да е подадена команда за спиране; освобождаването на
устройството трябва да е възможно само чрез подходящо действие и
освобождаването на устройството не трябва да пуска отново машината, а
само да разрешава задействането й.
Функцията за аварийно спиране трябва да е налична и да функционира във
всеки един момент независимо от режима на функциониране на машината.
Устройствата за аварийно спиране трябва да подпомагат други мерки за
защита, а не да ги заместват.
§ 202 Устройства за аварийно спиране
Устройството за аварийно спиране представлява специален орган на
управление, който е свързан със системата за управление, даваща
командата за спиране и с елементите или системите, които са необходими,
за да бъдат спрени опасните функции на машината, възможно най-бързо,
без да се създават никакви допълнителни рискове.
Устройствата за аварийно спиране са предназначени да дават възможност
на операторите да спират опасните функции на машината възможно найбързо, ако, въпреки другите предприети предпазни мерки възникне опасна
ситуация или събитие. Аварийното спиране като такова не осигурява защита,
поради което в последното изречение на точка 1.2.4.3 се подчертава, че
монтирането на устройство за аварийно спиране подпомага другите мерки за
защита, като защитни прегради и предпазни устройства, но не ги замества.
Аварийното спиране обаче може да позволи на операторите да предотвратят
прерастването на опасна ситуация в злополука или поне да намалят
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сериозността на последиците от злополуката. Аварийното спиране също
може да даде възможност на операторите да предотвратят повреда на
машината вследствие на нейното неправелно функциониране.
В първа алинея на точка 1.2.4.3 се изисква машината да бъде оборудвана,
като общо правило, с едно или повече устройства за аварийно спиране. Във
втора алинея на точка 1.2.4.3 са посочени две изключения, при които не се
изискват устройства за аварийно спиране. Първото изключение е, когато
устройството за аварийно спиране не би намалило риска в сравнение с
командата за нормално спиране. Такъв може да е случаят например, ако не
е възможно да се постигне значително по-бързо спиране в сравнение с
постиганото от командата за нормално спиране, без да се създават
допълнителни рискове, като например загуба на стабилност или риск от
счупване на части на машината. В случаите, в които не е осигурена команда
за аварийно спиране, органът на управление за нормално спиране трябва да
бъде ясно разпознаваем, ясно видим и бързо достъпен, така че да може да
се използва за спиране на машината в аварийни ситуации. Второто
изключение се отнася до преносимитеръчно държани и/или ръчно водими
машини — вж. § 278: коментари по точка 2.2.1.
В трета и четвърта алинея на точка 1.2.4.3 са посочени изискванията за
проектирането на устройствата за аварийно спиране:
 Първо, органите на управление за аварийно спиране трябва да бъдат
ясно разпознаваеми и ясно видими. Това е важно, тъй като в аварийна
ситуация моменталната реакция може да е от съществено значение.
Обикновено органите на управление за аварийно спиране са червени на
жълт фон.
 Второ, органите на управление за аварийно спиране трябва да бъдат
бързо достъпни. Това изискване има последици както за избора на тип
орган на управление, така и броя и мястото на монтаж на органите на
управление.
Често органите на управление за аварийно спиране представляват ръчно
задействани бутони тип „гъба“. Когато обаче съществува риск операторът
да има затруднения за достигане до органа за аварийно спиране, ако
например и двете ръце на оператора са заклещени, за предпочитане
могат да бъдат органи на управление за аварийно спиране, задействани с
крак, или лостове, които могат да бъдат задействани с други части на
тялото.
На машини, чиито опасни зони се простират на дълго разстояние,
например на
машини с непрекъснато действие като конвейери,
командите за аварийно спиране могат да бъдат задействани с
проводници или въжета.
Тъй като органите на управление за аварийно спиране трябва да бъдат
бързо достъпни, решение за броя и местоположението на устройствата,
които предстои да бъдат монтирани, трябва да се вземе като се отчетат
размерът и конфигурацията на машината, броят оператори,
местоположението на опасните зони и местоположението на работните
места и местата за поддръжката. По-специално може да е необходимо да
се монтират органи на управление за аварийно спиране в опасните зони,
които не са видими за оператора, който пуска в действие машината, или в
зони на машината, където може да са останали хора, за да се даде
204

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

възможност на всички изложени на опасност лица да предотвратят
пускането в действие, ако не могат да напуснат опасната зона навреме —
вж. § 195: коментари по шеста алинея на точка 1.2.2.
 Във второто тире на трета алинея се посочва, че устройството за
аварийно спиране трябва да спира опасния процес възможно най-бързо,
без да създава допълнителни рискове. Средствата за изпълнение на това
изискване зависят от характеристиките на машината. В някои случаи
незабавното прекъсване на енергозахранването на задвижващите
механизми е достатъчно. Когато е необходимо контролирано спиране,
задвижващите механизми могат да останат захранени с енергия по
време на процеса на спиране като енергозахранването се прекъсва,
когато спирането бъде осъществено. В някои случаи, за да се избегне
създаването на допълнителни рискове, може да е необходимо
захранването до определени елементи да се поддържа дори след
осъществяване на спирането, например с цел предотвратяване на
падането на части от машината.
 Третото тире на трета алинея се отнася до случаите, в които може да са
необходими също и действия, различни от спиране на машината, за да
се избегне или отстрани опасната ситуация. Например, след като
машината е спряла, може да е необходимо да се отворят или да се
разреши отварянето на места, където части от тялото на оператора могат
да бъдат заклещени или затворени. В такива случаи устройството за
аварийно спиране трябва да бъде проектирано по такъв начин, че
автоматично да задейства тези функции или поне да позволи
управлението на тези функции. Когато е необходимо от съображения за
безопасност, определени функции на машината не трябва да бъдат
спирани (като например охлаждащи системи или екстрактори на прах).
Изискването, посочено в четвърта алинея на точка 1.2.4.3, има за цел да
предотврати риска от неволно повторно пускане на машината след
активиране на устройството за аварийно спиране. Това изискване може да
бъде изпълнено чрез монтиране на устройства за аварийно спиране от тип „с
вградено блокиране“, прикоито има нужда от специално преднамерено
действие, за да бъдат освободени. Освобождаването на органа на
управление на аварийното спиране не трябва да пуска машината отново в
действие, а да позволява повторното пускане на машината само когато се
използва органът на управление за нормалното пускане в действие — вж.
§ 199: коментари по точка 1.2.3.
В пета алинея на точка 1.2.4.3 се изисква функцията за аварийно спиране да
бъде на разположение и в изправност във всеки момент без оглед на режима
на функциониране — вж. § 204: коментари по точка 1.2.5.
Спецификациите
за
стандарт EN ISO 13850. 123

аварийното

спиране

са

дадени

в

123

EN ISO 13850:2008 — Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи на
проектиране/разработване (ISO 13850:2006).
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Съвкупности от машини

В случай че машини или части от машини са проектирани за съвместна
работа, те трябва да са проектирани и изработени така, че командите за
спиране, включително устройствата за аварийно спиране, да могат да
спират не само самата машина, но също и всички свързани с нея съоръжения,
ако по-нататъшната им работа може да бъде опасна.
§ 203 Команди за спиране на съвкупности от машини
Изискването, посочено в точка 1.2.4.4, трябва да се прилага в съответствие с
оценката на риска, направена от производителя на съвкупност от машини —
вж. § 38: коментари по член 2, буква а), четвърто тире. Възможността за
команда за нормално спиране, при която се спират само някои съставни
елементи на една съвкупност от машини, разрешена от точка 1.2.4.2, не се
прилага, ако непрекъснатото действие на другите елементи на машината
може да породи опасна ситуация. Аналогично, когато за операторите на една
единица от съвкупността от машини е важно в аварийна ситуация да могат
да спрат свързани елементи на съвкупността, устройствата за аварийно
спиране трябва да действат върху всички свързани части на съвкупността.
Ако една съвкупност от машини е разделена на различни зони, управлявани
от различни команди за нормално спиране и устройства за аварийно
спиране, тези зони трябва да бъдат ясно определени и трябва ясно да бъде
обозначено кои елементи на съвкупността от машини към коя зона
принадлежи. Свързването между зоните трябва да бъдат проектирани по
такъв начин, че продължаващото действие в една зона да не може да
предизвика опасни ситуации в други зони, които са спрени.
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Избор на режимите на управление или на функциониране

Избраният режим на управление или на функциониране трябва да има
приоритет пред всички други режими на управление или на функциониране, с
изключение на режима на аварийно спиране.
Ако машината е проектирана и изработена така, че да се използва в няколко
режима на управление или на функциониране, изискващи различни мерки за
защита и/или работни процедури, тя трябва да бъде съоръжена с режимен
превключвател, който да може да се заключва във всяко положение.
Всяко положение на превключвателя трябва да бъде ясно разпознаваемо и да
отговаря само на един режим на управление или функциониране.
Превключвателят може да бъде заменен с други начини за избор на режима,
които да позволяват определени функции на машината да се изпълняват само
от определени категории оператори:


да изключи всички други режими на управление или на функциониране,



да позволява пускането на опасните функции само посредством
устройства за управление, които изискват постоянно задействане,



да позволява пускането на опасните функции само при условия на
намален риск, като се избягва всяка опасност, произтичаща от
взаимно свързани последователности на работа,



да предотвратява всяко пускане на опасните функции чрез
преднамерено или непреднамерено действие върху датчиците на
машината.

Ако тези четири условия не могат да бъдат изпълнени едновременно,
превключвателят на режимите на управление или на функциониране трябва
да активизира други мерки за защита, които са проектирани и изработени
така, че да гарантират наличието на безопасна работна зона.
Освен това операторът трябва да може от пулта за настройване да
управлява действието на частите, по които работи.
§ 204 Избор на режими
Точка 1.2.5 се отнася до рисковете, които могат да възникнат, когато
машините са проектирани с няколко режима на управление или на
функциониране. В някои случаи машините могат да бъдат проектирани със
специални режими на управление например за операции по настройване или
поддръжка. В други случаи са предвидени различни режими на
функциониране, например за работа с ръчно или автоматично подаване на
обработваните детайли. Подвижните машини може да бъдат проектирани да
се управляват от водач, превозван с машината, или чрез дистанционно
управление.
Първа алинея на точка 1.2.5 се прилага във всички подобни случаи и изисква
различните режими на управление или на функциониране да се изключват
взаимно, с изключение на функцията за аварийно спиране, която трябва да е
на разположение без значение кой режим на управление или на
функциониране е избран.
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Втора алинея на точка 1.2.5 се прилага за режими на функциониране, които
изискват различни предпазни мерки и за работни процедури, които имат
различно въздействие върху безопасността. Например за режим на
функциониране с ръчно подаване на обработваните детайли може да е
подходяща защита с подвижни защитни прегради с блокировка или с
предпазни устройства, като оптоелектронни предпазни устройства или
органи за управление, задействани с две ръце. За режим на функциониране
с автоматично захранване използването на орган на управление, който се
задейства с две ръце, като основно средство за защита, вероятно няма да е
приемливо.
Режимите на настройване или поддръжка могат да дадат възможност
определени функции на машината да бъдат управлявани с отворени
защитни прегради или с изключени предпазни устройства, или чрез
специален орган на управление като висящо устройство за управление или
устройство за дистанционно управление, вместо с органите на управление,
които се използват за нормална експлоатация.
В тези случаи всяка позиция на превключвателя на режимите трябва да
отговаря на един режим на управление или на функциониране и трябва да е
възможно устройството за превключване на режимите да се заключва във
всяка позиция, макар че устройството трябва да бъде снабдено с
необходимитеустройства за сигнализация, за да показва на операторите кой
режим на управление или на функциониране е избран — вж. § 194:
коментари по четвърта алинея на точка 1.2.2.
В трета алинея на точка 1.2.5 се разрешава, като алтернатива на
превключвател с физическо заключване, изборът на режим на управление
или на функциониране, като например режим на настройване или
поддръжка, да бъде запазен само за специално обучени и упълномощени
оператори и контролиран с помощта на други средства, като например код за
достъп.
В четвърта алинея на точка 1.2.5 са посочени четирите условия, които
трябва да бъдат едновременно изпълнени, с оглед да бъде осигурен режим
на управление или на функциониране на машината, когато защитните
прегради са отворени или предпазните устройства са изключени:
 първото условие има за цел да се изключи всяко използване на други
режими на управление или на функциониране, докато се използва този
режим,
 второто условие има за цел да се гарантира, че операторът запазва
пълния контрол върху опасните функции във всеки момент,
 с третото условие се изисква изключването на нормалните предпазни
средства да бъде компенсирано с други предпазни мерки, като например
намалена скорост и/или постепенно увеличаващо се действие на
движещите се части. Следва да се поддържа защита по отношение на
опасните части, до които не се изисква достъп,


с четвъртото условие се изисква превключвателят на режимите не само
да изключва всички други режими на управление, но също така да
изключва всички датчици на машината, които иначе биха могли да
задействат движения или други опасни функции на машината или части
от нея по време на въпросното действие.

208

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

Пета алинея на точка 1.2.5 се прилага, ако е необходимо да бъде осигурен
режим на функциониране, при който са изключени някои от обичайните
предпазни средства и когато едно или повече от посочените в четвърта
алинея четири условия не могат да бъдат изпълнени. В такъв случай
машината трябва да бъде снабдена с други предпазни средства, за да се
гарантира, че зоната, в която е предвидено да се намира операторът, е
безопасна. Следва да се подчертае, че тези средства трябва да бъдат
включени в проектирането и производството на машината и че не е
достатъчно в такъв случай да се разчита единствено на инструкциите на
производителя, на предупрежденията върху машината или на обучението на
операторите.
1.2.6

Отказ в енергозахранването

Прекъсването, възстановяването след прекъсване или каквото и да е
изменение на енергозахранването на машината не трябва да води до
възникване на опасни ситуации.
Специално внимание следва да се обърне на следните моменти:


машината не трябва да се пуска в действие неочаквано,



параметрите на машината не трябва да се променят, без да бъде
подадена команда за това, когато тази промяна може да доведе до
възникването на опасна ситуация,



машината не трябва да се възпрепятства да преустановява
действието си, ако вече е подадена команда за това,



нито един подвижен елемент на машината или държана от нея част
не трябва да пада или да бъде изхвърляна,



не трябва да бъде възпрепятствано автоматичното или ръчното
спиране на движението на независимо кои подвижни елементи,



защитните устройства трябва да останат напълно ефективни или да
подадат команда за спиране.

§ 205 Отказ в енергозахранването
Точка 1.2.6 се отнася до опасните ситуации, които могат да възникнат в
случай на отказ в енергозахранването или след такъв отказ. В първа алинея
е посочено основното изискване, че прекъсването на енергозахранването,
възстановяването на енергозахранването след прекъсване или каквито и да
е изменения на енергозахранването не трябва да водят до опасна ситуация.
Енергозахранването може да бъде прекъснато в резултат на местно или
общо спиране на електрозахранването или в резултат на отказ на други
източници на енергия като пара, сгъстен въздух, хидравлична течност и т.н.
Колебанията в енергозахранването може да включват промени в
напрежението или честотата на електрозахранването, промени в налягането
на парата, сгъстения въздух, хидравличната течност и т.н.
С цел да се изпълни това изискване, оценката на риска на производителя
трябва да включва анализ на възможното поведение на машината в такива
случаи и машината трябва да бъде проектирана и произведена така, че да се
предотврати възникването на опасни ситуации. Шестте тирета на втора
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алинея на точка 1.2.6 насочват вниманието към определени общи опасни
ситуации, които могат да възникнат в случай на отказ на
енергозахранването. Трябва да се подчертае, че този списък е само
индикативен. Може да се отбележи също така, че тези опасни ситуации са
същите като споменатите във втора алинея на точка 1.2.1 по отношение на
безопасността и надеждността на системите за управление. Следователно
някои от необходимите мерки при проектирането може да са общи за двете
изисквания.
 Първото тире се отнася до риска от неочаквано пускане в действие на
машината. Тази ситуация може с най-голяма вероятност да възникне,
когато
енергозахранването
е
възстановено
след
прекъсване.
Следователно системата за управление трябва да бъде проектирана по
начин, който да гарантира, че прекъсването на енергозахранването
автоматично предотвратява всяко пускане в действие, докато машината
бъде повторно пусната посредством органа на управление за пускане в
действие.
 Второто тире се отнася до случаи, в които енергозахранването е нужно,
за да се поддържат определени параметри на машината в безопасни
граници, като например налягане или температура. В определени случаи
може да е необходимо да се осигури резервно енергозахранване за тази
цел. Освен това свързаните данни могат да бъдат съхранени, за да се
използват когато се възстановява енергозахранването.
 Третото тире се прилага за частите от системата за управление, които
управляват функциите за спиране и аварийно спиране. Системата за
управление трябва да бъде проектирана така, че, след като веднъж е
дадена команда за спиране, тя да остава в действие, дори ако
енергозахранването е прекъснато.
 В четвъртото тире се изисква машините да бъдат проектирани по такъв
начин, че движещите се части или държаните от машината детайли да не
падат или да не бъдат изхвърляни в случай на прекратяване на
енергозахранването. Това може да бъде постигнато чрез клеми, скоби,
заключващи устройства, възвратни вентили и др., които действат при
преустановяване на енергозахранването или, ако това не е възможно,
чрез източник на съхранена енергия, като например пружина или бутилка
със сгъстен въздух.
В това отношение следва да се отбележи, че за подемни операции се
прилага специално изискване — вж. § 342: коментари по точка 4.1.2.6,
буква в).
 В петото тире се изисква машината да бъде проектирана по такъв начин,
че движещите се части да могат да бъдат спрени безопасно в случай на
прекратяване на енергозахранването. Когато е необходима енергия, за да
бъдат безопасно спрени движещите се части, тя може да бъде осигурена
с източник на съхранена енергия. В определени случаи може да е
необходимо да се осигури резервно енергозахранване, за да се направи
възможно движещите се части на машината да бъдат спрени безопасно.
 В последното тире се изисква предпазните устройства да бъдат
проектирани по такъв начин, че да остават в действие и при спряно
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енергозахранване или така, че командата за спиране да се задейства
автоматично, ако енергозахранването бъде прекъснато.
1.3

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ

1.3.1

Риск от загуба на устойчивост

Машината, нейните съставни части и оборудване трябва да бъдат
достатъчно устойчиви, за да се избягва опасността от преобръщане, падане
или възникване на неконтролирани движения по време на транспортиране,
монтиране или всяко друго действие, свързано с машината.
Ако формата на самата машина или предвиденото
монтиране не
осигуряват достатъчна устойчивост, трябва да се предвидят подходящи
средства за закрепване и те да се посочат в инструкцията за експлоатация.
§ 206 Устойчивост
В първа алинея на точка 1.3.1 се изисква от производителя да гарантира
устойчивостта на машината и нейните съставни части и оборудването по
време на различните етапи от предвидимия жизнен цикъл на машината —
вж. § 173: коментари по точка 1.1.2, буква а).
Факторите, които следва да бъдат взети предвид, включват например
формата на машината и нейната основа, характеристиките на повърхността
или на конструкцията, на която се предвижда машината да бъде използвана,
монтирана или инсталирана, разпределението на теглото, динамичните
въздействия, дължащи се на движението на самата машина, на нейните
части или на елементите, които се обработват или се държат от машината,
въздействията на вибрациите, на външните сили като налягането на вятъра
и на атмосферните условия като сняг и лед.
Когато устойчивостта на машината зависи от условията на употреба, като
например наклона, терена или натоварването, условията, при които
машината отговаря на изискванията за устойчивост, трябва да бъдат
посочени в инструкциите на производителя — вж. § 264 и § 269: коментари
по точка 1.7.4.2, букви и) и о).
Втора алинея на точка 1.3.1 се отнася до случаи, в които устойчивостта на
машината изисква предприемането на специални мерки, когато тя се
използва или инсталира. В такива случаи необходимите разпоредби за
средствата за закрепване трябва да бъдат отчетени в проектирането и
производството на машината, а мерките, които следва да бъдат предприети
от потребителя или лицето, което я инсталира, трябва да бъдат посочени в
инструкциите на производителя — вж. § : коментари по точка 1.7.4.2, буква и)
и § 269: коментари по точка 1.7.4.2, буква о).
Следва да се отбележи, че в допълнение към общите изисквания, свързани с
устойчивостта, посочени в точка 1.3.1,
 в точка 2.2.1 са посочени допълнителни
устойчивостта на преносими машини,

изисквания,

свързани

с

 в точки 3.4.1 и 3.4.3 са посочени допълнителни изисквания, свързани с
устойчивостта на подвижни машини,
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 в точки 4.1.2.1 и 4.2.2 са посочени допълнителни изисквания, свързани с
устойчивостта на машини за повдигане,
 в точка 5.1 са посочени допълнителни изисквания, свързани с
устойчивостта на механизирани крепежи на покрива за подземни работи,
 в точка 6.1.2 са посочени допълнителни изисквания,
устойчивостта на машини за повдигане на хора.
1.3.2

свързани

с

Риск от счупване по време на работа

Различните части на машината и връзките помежду им трябва да могат да
издържат натоварванията, на които са подложени по време на употреба.
Използваните материали трябва да имат достатъчна издръжливост,
съобразена с характеристиките на работната среда, предвидена от
производителя или от неговия упълномощен представител, по-специално по
отношение на явленията умора, стареене, корозия и абразивно износване.
В инструкцията за експлоатация трябва да се посочат видът и честотата
на контролните проверки и на операциите по поддръжка, необходими за
безопасността. При необходимост в нея трябва да се посочат частите,
подложени на износване и критериите за подмяната им.
Когато рискът от счупване или разрушаване остава въпреки предприетите
мерки, съответните части трябва да бъдат монтирани, разположени и/или
предпазвани, така че в случай на счупване техните парчета да бъдат
задържани, като по този начин се избягват опасните ситуации.
Твърдите или гъвкавите тръбопроводи, пренасящи флуиди, особено тези под
високо налягане, трябва да могат да издържат предвидените вътрешни и
външни натоварвания; те трябва да бъдат здраво закрепени и/или защитени,
така че при спукване да не предизвикват опасност.
При автоматично подаване на материал за обработка към инструмента,
трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да се избегне възникването на
опасност за хората:


по време на допира на обработвания детайл с инструмента,
инструментът трябва да е достигнал до нормални работни условия,



при пускане в действие и/или на спиране на инструмент (преднамерено
или непреднамерено) движението за подаване на материала и
движението на инструмента трябва да бъдат координирани.

§ 207 Счупване по време на работа
Опасностите, свързани със счупване по време на работа, могат да се
дължат например на разрушаване на самата машина или на нейните части
или на неконтролирано движение или изхвърляне на части на машината
вследствие на неизправност на елементи или съставни модули. Целта на
първите две алинеи на точка 1.3.2 е да се предотврати счупването на части
на машината по време на работа чрез употреба на подходящи материали за
съставните елементи и чрез подходящо проектиране и производство на
съставните елементи и възли, за да издържат на натоварванията, на които
ще бъдат подложени при
работа. В някои случаи спецификации за
материалите, проектирането, производството и изпитването на определени
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отговорни части се осигуряват от хармонизираните стандарти. В други
случаи изпълнението на тези изисквания трябва да бъде постигнато чрез
спазване на добри инженерни принципи и практики.
Във втора алинея на точка 1.3.2 се обръща внимание колко важно е да се
вземат предвид условията, при които е предвидено да се използва машината
през различните етапи от нейния жизнен цикъл — вж. § 173: коментари по
точка 1.1.2, буква а). Определени условия на употреба могат да засегнат
устойчивостта на някои материали и възли, като например екстремна
горещина или студ, корозивни среди, влажност или лъчения. Прекалено
високата скорост например на въртящи се инструменти може да породи риск
от счупване и следователно трябва да бъде избягвана в такива случаи.
Условията на употреба, за които е проектирана машината и техните гранични
параметри трябва да бъдат указани в инструкциите на производителя — вж.
§ 263: коментари по точка 1.7.4.2, буква ж).
Когато умората на материала е важен фактор, производителят трябва да
вземе предвид очаквания жизнен цикъл на машината и естеството на
функциите, които се очаква да изпълнява, като се вземе предвид броят на
работните цикли, на които ще бъде подложен въпросният елемент или възел
по време на своя жизнен цикъл.
В трета алинея на точка 1.3.2 се взема предвид факта, че определени части
на машините, които са подложени на износване, което може да доведе до
счупване, може да е необходимо периодично да се инспектират от
потребителя и при необходимост да се ремонтират или заменят. В
инструкциите на производителя трябва да е указан видът на проверките,
които следва да се извършват на такива части (например визуален контрол,
функционални проверки или изпитвания), честотата на тези проверки
(например по отношение на брой работни цикли или продължителност на
използването) и критериите за ремонтиране или заменяне на въпросните
части — вж. § 272: коментари по точка 1.7.4.2, буква с).
Четвърта алинея на точка 1.3.2 се отнася до случаи, в които въпреки
използването на подходящи материали и съвкупности, съществува
остатъчен риск от спукване или разрушаване при работа. В такива случаи
трябва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се предотврати
счупени парчета да достигнат до хора. Това може да бъде постигнато чрез
монтиране и поставяне на частите, които може да се счупят, по такъв начин,
че парчетата да бъдат задържани от други части на машината, като
например рамка, или чрез монтиране на подходящи защитни прегради.
Независимо дали задържането на парчетата се постига с функционални
части на машината или със защитни прегради , въпросните части трябва да
бъдат достатъчно здрави, за да издържат на енергията на изхвърлените
парчета — вж. § 169: коментари по точка 1.1.1, буква е) и § 216: коментари по
точка 1.4.1.
Пета алинея на точка 1.3.2 се отнася до специфичните рискове, свързани с
тръбопроводи и маркучи, съдържащи флуиди, по-специално онези, които са
под високо налягане, като например използваните в хидравлични системи за
задвижване. От една страна, тези тръбопроводи и маркучи трябва да бъдат
проектирани и монтирани по такъв начин, че да могат да издържат на
вътрешното налягане и на други натоварвания, на които могат да бъдат
подложени. От друга страна, когато съществува остатъчен риск от спукване,
те трябва да бъдат така разположени или екранирани, че да се предотврати
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създаването на риск за хората от изхвърлени флуиди и да бъдат подходящо
закрепени, за да се избегне „камшичният ефект“.
Трябва да се отбележи, че част от посоченото оборудване може да бъде
предмет на Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане по
отношение на риска от налягане — вж. § 91: коментари по член 3.
Общите спецификации за хидравлични и пневматични тръбопроводи и
маркучи са посочени в стандарти EN 982 и EN 983 124 .
Последната алинея на точка 1.3.2 се отнася до специфичните рискове,
свързани с машините, които използват инструменти, проектирани да
функционират безопасно в определен диапазон от скорости, при които
контактът между обработвания материал и инструмента при по-ниска или повисока скорост може да предизвика опасност от счупване на инструмента
или на материала. Не трябва да има контакт между обработвания детайл и
инструмента до достигане на нормалните условия за работа. По същата
причина скоростта на инструмента трябва да бъде автоматично
синхронизирана с подавателното движение на материала при всяко пускане
в действие и спиране на инструмента.
Следва да се отбележи, че, в допълнение към общите изисквания, свързани
с риска от счупване при работа, посочен в точка 1.3.2,
 в точки 4.1.2.3, 4.1.2.4 и 4.1.2.5 са посочени допълнителни изисквания,
свързани с механичната якост на машините за повдигане,
 в точка 6.1.1 са посочени допълнителни изисквания, свързани с
механичната якост на машини за повдигане на хора.
1.3.3

Рискове, дължащи се на падащи или изхвърлени предмети

Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотвратят ресковете от
падащи или изхвърлени предмети.
§ 208 Падащи или изхвърлени предмети
Изискването, посочено в точка 1.3.3, се отнася до рисковете от нараняване,
които се дължат на контакт с падащи или изхвърлени предмети като
обработвани детайли или парчета от обработвани детайли, инструменти или
парчета от инструменти, отпадъци, трески, парченца, стружки, камъни и т.н.
Когато е възможно проектирането и производството на машината трябва да
предотвратяват падане или изхвърляне на предмети към хора. Когато обаче
това не може да бъде изцяло постигнато, трябва да бъдат взети
необходимите предпазни мерки. Предпазните мерки включват монтирането
на защитни прегради, които да пречат на изхвърлените предмети да
достигнат до хора, или заграждане на работните места — вж. § 182:
коментари по точка 1.1.7. Когато тези предпазни мерки не могат да бъдат
изцяло ефективни, производителят на машините трябва да посочи в своите
инструкции необходимостта от осигуряване и използване на подходящи
124

EN 982:1996+A1:2008 — Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи.
Хидравлика;
EN 983:1996+A1:2008 — Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи. Пневматика.
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лични предпазни средства, като например предпазни очила — вж. § 267:
коментари по точка 1.7.4.2, буква м).
Следва да се отбележи, че, в допълнение към общите изисквания, свързани
с рисковете, дължащи се на падащи или изхвърлени предмети, посочени в
точка 1.3.3,
 в точка 2.2.2.1 са посочени допълнителни изисквания, свързани с защитни
прегради за преносими машини за закрепване и други видове машини с
ударно действие,
 в точка 2.3, буква б) са посочени допълнителни изисквания, свързани с
риска от изхвърляне на обработвани детайли или части от тях за машини
за обработка на дърво и на материали с подобни физически
характеристики,
 в точка 3.4.4 са посочени допълнителни изисквания, свързани със
защитата от падащи предмети за подвижни машини,
 в точка 4.1.2.6 са посочени допълнителни изисквания, свързани с риска,
дължащ се на падане или изпускане на товара за подемни машини,
 в точка 4.1.2.8.4 са посочени допълнителни изисквания, свързани с риска,
дължащ се на товар, който пада от превозващото средство на подемни
машини, обслужващи неподвижни площадки,
 в точка 6.3.3 са посочени допълнителни изисквания, свързани с риска,
дължащ се на предмети, които падат от превозващото средство на
машини за повдигане на хора.
1.3.4

Рискове, дължащи се на повърхности, ръбове и ъгли

Машинните части, до които има достъп, трябва, доколкото функцията им
позволява, да нямат остри ръбове, остри ъгли или неравни повърхности,
които могат да причинят наранявания.
§ 209 Остри ръбове и ъгли и неравни повърхности
Изискването, посочено в точка 1.3.4, се отнася до риска от одрасквания,
порязвания и контузии, дължащи се на контакт с остри ръбове и ъгли или на
контакт с неравни повърхности.
Факторите, които следва да бъдат взети предвид при оценяването на този
риск, включват:
 достъпност на въпросните части,
 тяхното местоположение по отношение на работните места, органите
на управление и местата за поддръжка,
 частите от тялото, с които могат да влязат в контакт,
 вида на действието, което има вероятност да предизвика контакт, като
например достъп, поддържане на равновесие, наблюдение, стъпване
назад и т.н.
Специално внимание трябва да се обърне на ръбовете на подвижни
защитни прегради.
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Общи насоки за намаляване на рисковете, които се дължат на остри ръбове
и ъгли и на неравни повърхности, са дадени в стандарт EN ISO 12100-2 125 , а
някои стандарти от вид C определят минималния радиус на достъпните
ръбове.
1.3.5

Рискове, дължащи се на комбинирани машини

Когато машината е предвидена да изпълнява няколко различни операции с
ръчно преместване на детайла между всяка операция (комбинирана машина),
тя трябва да бъде проектирана и изработена по такъв начин, че да позволява
всеки елемент да се използва поотделно, без останалите елементи да
създават опасност за изложени на опасност лица.
За тази цел всеки елемент, който не е обезопасен, трябва да може да се пуска
в действие и спира поотделно.
§ 210 Комбинирани машини
Изискването, посочено в точка 1.3.5, се прилага за комбинирани машини,
като например комбинирани машини за обработка на дърво. В първа алинея
се изисква от производителя да гарантира, че елементите на машината,
проектирани да извършват различна операция или функция, могат да се
използват отделно, без останалите елементи да създават риск.
За елементи, които не са защитени, или не са напълно защитени, втора
алинея на точка 1.3.5 допълва изискванията, посочени в точки 1.2.3, 1.2.4.1
и 1.2.4.2.
1.3.6

Рискове, свърдани с на промяна на условията на функциониране

Когато машината извършва операции при различни условия на използване, тя
трябва да бъде проектирана и изработена, така че тези условия да могат да
се избират и настройват безопасно и надеждно.
§ 211 Промени на условията на функциониране
Изискването, посочено в точка 1.3.6, се отнася до машини, които могат да
работят при различни условия на употреба, като например с различни
видове инструменти, при различни скорости или ритъм на подаване, с
различни материали или при различни условия на околната среда. В такива
случаи изборът на желаното условие на употреба трябва да бъде ясен за
операторите и, когато е необходимо, трябва да задейства и съответните
предпазни мерки. Ако непреднамереният или погрешен избор може да
доведе до опасни ситуации, той трябва да бъде предотвратен чрез
проектирането на устройствата за управление — вж. § 124: коментари по
точка 1.2.5.

125

EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 — Безопасност на машините. Основни положение, общи
принципи за проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи (ISO 12100-2:2003)
— клауза 4.2.1.
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Рискове, свързани с движещи се части

Движещите се части на машината трябва да бъдат проектирани и
изработени така, че да се избегне опасността от контакт, който би могъл
да доведе до злополуки, или когато опасностите остават да съществуват, да
са комплектувани със защитни прегради или предпазни устройства.
Трябва да се вземат всички необходими мерки, за да се предотврати случайно
блокиране на движещите се работни части. В случаите, в които въпреки
взетите предпазни мерки е вероятно да се получи блокиране, при
необходимост трябва да се осигурят специални предпазни устройства и
инструменти, така че да се даде възможност за безопасно деблокиране.
В инструкцията за експлоатация и евентуално в поставено на машината
обозначение трябва да се посочат тези специални предпазни устройства и
начинът на тяхната употреба.
§ 212 Движещи се части
Първа алинея на точка 1.3.7 се отнася до една от основните причини за
произшествия, свързани с машини. Контактът с движещи се части на
машината може да предизвика нараняване, дължащо се на удар,
претриване, порязване или отрязване, срязване, пробождане или пробиване,
премазване, оплитане и вмъкване или захващане.
Редица мерки може да бъдат предприети за премахване на опасностите или
намаляване на рисковете, дължащи се на контакта с движещи се части, без
да се прибягва до употребата на защитни прегради или предпазни
устройства.
В някои случаи рисковете могат да бъдат избегнати или намалени чрез
проектирането на самите движещи се части, например чрез ограничаване на
задвижващата сила, така че задвижваната част да не създава механична
опасност, или чрез ограничаване на масата и/или скоростта на движещите се
части и по този начин на тяхната кинетична енергия.
Движещите се части могат да бъдат разположени на места, на които те
обикновено са недостъпни за лица, като например във вътрешността на
конструкцията на машината, на достатъчна височина или на достатъчно
разстояние от предпазните конструкции, за да се гарантира, че те не могат
да бъдат достигнати.
Размерите
на
безопасните
стандарт EN ISO 13857 126 .

разстояния

са

посочени

в

Могат да бъдат осигурени достатъчни празни пространства между
движещите се части и неподвижните части или други движещи се части, за
да се предотвратят рисковете от премазване, отрязване или вмъкване.
Размерите на необходимите празни пространства за предотвратяване на
рисковете от премазване са дадени в стандарт EN 349 127 .
126

EN ISO 13857:2008 — Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу достигане
на опасни места с горните и долните крайници (ISO 13857:2008).
127

EN 349:1993+A1:2008 — Безопасност на машините. Минимални разстояния за
избягване премазването на части от човешкото тяло.
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Когато не е възможно да се предотвратят рисковете, дължащи се на
движещи се части, чрез проектиране на самите части или чрез безопасни
разстояния или празни пространства, достъпът до тези части трябва да бъде
предотвратен чрез защитни прегради или предпазни устройства.
Втора и трета алинея на точка 1.3.7 се отнасят до проблема с блокирането
на движещи се работни части. Дори ако блокирането само по себе си не
създава опасна ситуация, възникването на блокиране обикновено изисква от
операторите бърза намеса с цел избягване на щети и загуба на продукция,
като по този начин се увеличава вероятността от опасна намеса.
Следователно производителите трябва да проектират машините, доколкото
в възможно, по начин, чрез който да се избягва блокиране, а когато то не
може да бъдат изцяло предотвратено, да осигуряват средства, чрез които
движещите се части да могат да бъдат безопасно разблокирани, за
предпочитане без да е необходимо да се отстраняват защитните прегради .
Средствата за деблокиране трябва да бъдат указани със знак на
съответната част на машината, докато методът на работа, който трябва да
се спазва в такива случаи, трябва да бъде посочен в инструкциите на
производителя — вж. § 271: коментари по точка 1.7.4.2, буква ж). Ако за тази
цел е необходимо специално оборудване, то трябва да бъде предоставено
заедно с машината — вж. § 117: коментари по точка 1.1.2, буква д).
1.3.8

Избор на защита срещу рискове, предизвикани от движещи се
части

Защитните прегради или предпазните устройства, използвани за защита
срещу рискове, предизвикваиа от движещи се части, трябва да бъдат избрани
съобразно вида на риска. За да се улесни осъществяване на избора, трябва да
се използват критериите, посочени по-долу.
1.3.8.1

Движещи се части на трансмисии

Защитните прегради , проектирани да предпазват хората срещу опасности,
създадени от движещите се части на трансмисии, трябва да бъдат:


неподвижни защитните прегради , предвидени в точка 1.4.2.1, или



подвижни защитни прегради с блокировка , предвидени в точка 1.4.2.2.

Подвижните защитни прегради с блокировка трябва да се използват, когато
се предвижда многократен достъп.
§ 213 Движещи се части на трансмисии
Движещите се части на трансмисии включват например зъбни колела,
ремъци, въжета и вериги, заедно със свързаните с тях ролки и зъбци и
верижни зъбни колела и трансмисионни валове и техните съединители.
Тъй като движещите се части на трансмисиите не са пряко свързани с
работния процес, по принцип е възможно изцяло да се предотврати достъпът
до тях по време на нормална експлоатация. Когато за това са необходими
защитни прегради, изборът им зависи от това, дали често се изисква достъп
за операции по поддръжката като настройване, регулиране и почистване. Ако
се изисква чест достъп, трябва да се монтират подвижни защитни прегради
сблокировка — вж. § 217: коментари по точка 1.4.2.
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В допълнение към общото изискване, посочено в точка 1.3.8.1, в точка 3.4.7
са посочени допълнителни изисквания за демонтируеми съоръжения за
механично предаване на въртящ момент, които свързват самоходна машина
или трактор към задвижвана машина.
Изключение от общото изискване, посочено в точка 1.3.8.1, свързано с
движещите се части в двигателя на подвижна техника, е посочено в
точка 3.4.2.
1.3.8.2

Движещи се части, които участват пряко в работния процес

Защитните прегради или предпазните устройства, проектирани да
предпазват хората срещу опасностите, създадени от движещите се части,
които участват пряко в работния процес, трябва да бъдат:


неподвижни защитни прегради, предвидени в точка 1.4.2.1, или



подвижни защитни прегради с блокировка, предвидени в точка 1.4.2.2,
или



предпазни устройства, предвидени в точка 1.4.3, или



комбинация от горните елементи.

Въпреки това, когато някои движещи се части, които директно участват в
работния процес, не могат да бъдат направени изцяло или частично
недостъпни по време на работа поради необходимостта от извършване на
операции, изискващи операторска намеса, те трябва да бъдат съоръжени
със:


неподвижни или подвижни защитни прегради с блокировка,
предотвратяващи достъпа до онези участъци от частите, които не се
използват при работата, и



регулируеми защитни прегради, предвидени в точка 1.4.2.3,
ограничаващи достъпа до онези участъци от движещите се части, до
които е необходимо да има достъп.

§ 214 Движещи се части, които участват пряко в работния процес
В точка 1.3.8.2 е описан видът на защитните прегради или предпазните
устройства, които следва да се използват за предотвратяване на достъпа до
движещи се части, които участват пряко в работния процес. Където е
необходимо да се предотврати достъпът до движещи се части, които
участват пряко в работния процес, когато е възможно, трябва да бъдат
монтирани защитни прегради или предпазни устройства с цел да се избегне
изцяло достъпът при опасни движения.
При избора между неподвижните защитни прегради , подвижните защитни
прегради с блокировка, предпазните устройства или комбинация от тях
трябва да се вземат предвид оценката на риска, изискваната честота на
достъпа и ергономичните аспекти като усилието, необходимо за многократно
отваряне и затваряне на подвижната защитна преграда — вж. § 217:
коментари по точка 1.4.2.
Възможно е предпазните устройства да не могат да осигурят подходяща
защита, когато са налице други рискове, като например рискове, дължащи се
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на изхвърлени предмети, екстремни температури или лъчения — вж. § 221:
коментари по точка 1.4.3.
Втора алинея на точка 1.3.8.2 се отнася до случаи, в които достъпът до
опасната зона не може да бъде изцяло предотвратен, например в случай на
машина, при която материалът или детайлът, който предстои да бъде
обработван, се подава ръчно. В такива случаи е необходимо да се монтира
комбинация от неподвижни или подвижни защитни прегради с блокировка за
секциите на движещите се части, до които не се изисква достъп по време на
нормална експлоатация и регулируеми защитни прегради , които
ограничават достъпа до секциите на движещите се части, до които е
необходим достъп — вж. § 220: коментари по точка 1.4.2.3.
Следва да се отбележи, че няколко категории машини с ръчно подаване или
натоварване и разтоварване на материал или обработвани детайли са
изброени в приложение IV — вж. § 129 и § 130: коментари по член 12,
параграф 3 и 4 и § 388: коментари по приложение IV.
1.3.9

Рискове, предизвикани от неконтролирани движения

Когато дадена част от машина е в спряло положение, всяко отклонение от
положението й при покой, независимо от причината, с изключение на
действието върху устройствата за управление, трябва да бъде
възпрепятствано или да е такова, че да не представлява опасност.
§ 215 Неконтролирани движения
Изискването, посочено в точка 1.3.9, допълва посоченото в точка 1.2.4
изискване, свързано със спирането. Когато има риск, дължащ се на
неконтролирано движение на движещите се части на машината след като
последните са били спрени, трябва да бъдат монтирани необходимите
спирачни системи, заключващи устройства или системи за наблюдение на
състоянието на спиране с оглед предотвратяване или ограничаване на
неконтролираните движения, за да не се създава риск — вж. § 201:
коментари по точка 1.2.4.2.
Следва да се отбележи, в допълнение към общото изискване, посочено в
точка 1.3.9, че в точка 3.4.1 са посочени допълнителни изисквания, свързани
с неконтролирани движения на подвижна техника, а в точка 4.1.2.6 са
посочени допълнителни изисквания, свързани с риска от неконтролирани
движения на подемни машини.
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1.4

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЩИТНИТЕ ПРЕГРАДИ И
ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА

1.4.1

Общи изисквания

Защитните прегради и предпазните устройства:


трябва да имат здрава конструкция,



трябва да бъдат здраво закрепени към мястото си,



не трябва да предизвикват допълнителна опасност,



не трябва да могат лесно да бъдат елиминирани или приведени в
неработоспособно състояние,



трябва да се разполагат на достатъчно разстояние от опасната зона,



трябва да ограничават във възможно най-малка степен наблюдението
на работния процес и



трябва да позволяват извършването на дейностите, необходими за
поставяне и/или смяна на инструментите, както и за поддръжката,
като достъпът се ограничава само до мястото, в което трябва да се
извърши работата и по възможност без демонтиране на защитната
преграда или предпазното устройство.

Освен това защитните прегради в рамките на възможното трябва да
осигуряват защита срещу изхвърлянето или изпадането на материали или
предмети, както и срещу предизвикани от машината емисии.
§ 216 Общи изисквания към защитните прегради и предпазните
устройства
В точка 1.4.1 са посочени общите изисквания за защитни прегради и
предпазни устройства. Специфичните изисквания за трите основни вида
защитни прегради и за предпазни устройства са посочени в точки 1.4.2.1,
1.4.2.2, 1.4.2.3 и 1.4.3.
В първото тире на точка 1.4.1 се изисква защитните прегради и предпазните
устройства да имат достатъчна механична якост, като се вземат предвид
както опасностите, от които предпазват, така и предвидените условия на
употреба. Когато се изисква особено висока степен на устойчивост, поспециално за защитните прегради, предвидени за защита от падащи или
изхвърлени предмети, съответните хармонизирани стандарти посочват
критериите за проектиране и, когато е необходимо, изпитванията, които
следва да бъдат проведени.
Във второто тире на точка 1.4.1 се изисква защитните прегради и
предпазните устройства да бъдат здраво закрепени на мястото им. Това е от
особена важност, когато безопасността зависи от разстоянието между
защитната преграда и опасната част на машината.
Третото тире на точка 1.4.1 посочва, че защитните прегради или предпазните
устройства не следва да пораждат никакви допълнителни опасности.
Отварянето или затварянето например на подвижните защитни прегради не
трябва да създават опасност от премазване или отрязване. Когато е
необходимо, с цел да се избегне прекомерно или многократно усилие,
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отварянето и затварянето на подвижни защитни прегради следва да бъде
механизирано или подпомогнато например чрез пружини или хидравлични
или пневматични цилиндри.
В четвъртото тире на точка 1.4.1 се изисква защитните прегради и
предпазните устройства да не могат лесно да бъдат елиминирани или
приведени в неработоспособно състояние. Това изискване е от особено
значение за заключващите механизми на подвижни защитни прегради и за
предпазни устройства.
В петото тире на точка 1.4.1 се изисква защитните прегради и предпазните
устройства да бъдат поставени на подходящо разстояние от опасната зона.
Подходящите разстояния за предпазни устройства са дадени в стандарт
EN 999 128 . Безопасните разстояния за защитни прегради с отвори по
отношение на размери и форма на отворите са дадени в стандарт
EN ISO 13857 129 .
Чрез разполагането на местата за настройване, регулиране и друга
поддръжка извън опасните зони може да се избегне необходимостта от
отстраняване на защитните прегради за рутинни операции по поддръжката
— вж. § 239: коментари по точка 1.6.1.
В шестото тире на точка 1.4.1 се изисква защитните прегради и предпазните
устройства да бъдат проектирани и произведени, доколкото е възможно, по
такъв начин, че да не представляват препятствие за операторите, като им
пречат да наблюдават производствения процес. Ако този аспект не бъде взет
предвид, рискът защитните прегради и предпазните устройства да бъдат
елиминирани и отстранени от операторите ще се увеличи. Видимостта към
работния процес може да бъде подобрена например чрез монтиране на
прозрачни защитни прегради или, когато няма рискове, дължащи се на
изхвърлени предмети или емисии, чрез монтиране на защитни прегради с
отвори или предпазни устройства — вж. § 221: коментари по точка 1.4.3.
Седмото тире на точка 1.4.1 посочва, че при проектирането и производството
на защитните прегради и на предпазните устройства трябва да се отчита
необходимостта от достъп до опасните зони, без значение дали по време на
нормална експлоатация на машината или за целите на поддръжката.
Защитните прегради и предпазните устройства трябва да ограничават
достъпа до зоната, където трябва да се извършва работата. Чрез
разполагането на места за настройване, регулиране и поддръжка извън
опасните зони може да се избегне необходимостта от отстраняване на
защитните прегради за рутинни операции — вж. § 239: коментари по точка
1.6.1.
Във втора алинея на точка 1.4.1 се подчертава, че защитните прегради често
могат да предоставят защита едновременно срещу няколко опасности и
трябва да бъдат съответно проектирани и произведени — вж. § 169:
коментари по точка 1.1.1, буква е).

128

EN 999:1998+A1:2008 — Безопасност на машините. Разположение на предпазните
съоръжения в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло.
129

EN ISO 13857:2008 — Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу
достигане на опасни места с горните и долните крайници (ISO 13857:2008).
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Защитните прегради и предпазните устройства, проектирани с цел защита на
хора от движещи се части на машината, които пряко участват в процеса,
когато се пускат самостоятелно на пазара, са защитни елементи — вж. § 42:
коментари по член 2, буква в) и § 389: коментари по приложение V.
1.4.2

Специални изисквания към защитните прегради

§ 217 Специални изисквания към защитните прегради
Изискванията, посочени в точка 1.4.2, се прилагат за защитните прегради,
посочени в точка 1.1.1, с други думи — за частите на машините, които
специално са проектирани да осигуряват защита чрез физическо
препятствие — вж. § 169: коментари по точка 1.1.1, буква е).
В Директивата относно машините са разграничени три основни вида защитни
прегради: неподвижни защитни прегради, подвижни защитни прегради с
блокировка и регулируеми защитни прегради, ограничаващи достъпа. По
принцип неподвижни защитни прегради следва да бъдат монтирани, когато
не се изисква достъп до зоната, която се защитава от защитната преграда,
или не се изисква често. Ако се изисква чест достъп до зоната, защитена от
защитната преграда, се монтират подвижни защитни прегради сблокировка .
Регулируеми защитни прегради, ограничаващи достъпа, могат да бъдат
монтирани с цел защита на части от машината, които участват пряко в
работния процес и до които достъпът не може да бъде напълно
предотвратен по време на изполдване. За избора на защитни прегради за
защита срещу рисковете, произтичащи от движещите се части — вж. § 213 и
§ 214: коментари по точки 1.3.8.1 и 1.3.8.2.
Критериите за избор на защитни прегради, отчитащи изискваната честота на
достъп и за проектиране на защитни прегради са дадени в стандарт
EN 953 130 .
1.4.2.1

Неподвижни защитни прегради

Неподвижните защитни прегради трябва да бъдат захванати с помощта на
системи, които могат да бъдат отваряни или демонтирани само с помощта
на инструменти.
Закрепващите системи трябва да остават закрепени към защитните
прегради или машината по време на демонтажа на защитните прегради .
В рамките на възможното защитните прегради не трябва да могат да
остават на мястото си без своите закрепващи елементи.
§ 218 Неподвижни защитни прегради
В точка 1.4.2.1 са посочени три изисквания за първия вид защитни прегради
— неподвижните защитни прегради . Изискванията, посочени в точка 1.4.2.1,
са допълнителни към общите изисквания за защитни прегради и предпазни
устройства, посочени в точка 1.4.1.
130

EN 953:1997+A1:2009 — Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи
изисквания за проектиране/разработване и изработване на неподвижни и подвижни
защитни прегради.
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Ако не е нужен достъп до зоната, защитена с неподвижна защитна преграда ,
или ако необходимият достъп може да бъде осъществен по друг път,
неподвижните защитни прегради могат да бъдат закрепени постоянно,
например чрез заваряване, занитване или залепване. От друга страна, ако е
необходимо да се отвори или демонтира неподвижна защитна преграда , в
първа алинея на точка 1.4.2.1 се изисква отварянето или демонтирането на
захващащите системи да бъде възможно само с инструменти. Това
изискване има за цел да гарантира, че отварянето или демонтирането на
неподвижни защитни прегради се извършва само от компетентни или
упълномощени лица. Неподвижните защитни прегради следователно могат
да бъдат закрепвани например с болтове, винтове или други средства за
закрепване, които могат да бъдат демонтирани единствено с използване на
инструменти като ключове или гаечни ключове. Изборът на система за
закрепване и на инструменти трябва да се разглежда в светлината на
оценката на риска. Не трябва да се използват средства за закрепване, които
могат да бъдат бързо разхлабени или демонтирани, като например крилчати
гайки или средства за закрепване с бързо освобождаване.
Във второто тире на точка 1.4.2.1 се изисква системите за закрепване за
неподвижни защитни прегради да остават прикрепени към защитните
прегради
или към машината, когато защитните прегради
бъдат
демонтирани. Това изискване има за цел да намали риска, дължащ се на
загуба на едно или повече средства за закрепване, когато защитните
прегради бъдат демонтирани, например за целите на поддръжката. В
резултат на това е възможно защитните прегради да не могат да бъдат
заменени, да бъдат само частично закрепени на мястото им или да бъдат
закрепени със заместващи закрепващи елементи, които нямат подходящата
якост, така че защитната преграда да не може изцяло да изпълнява своята
предпазна функция, например когато е необходимо задържането на
изхвърлени части.
Прилагането на това изискване зависи от оценката на производителя по
отношение на въпросния риск. Изискването се прилага за всички неподвижни
защитни прегради , които може да бъдат демонтирани от потребителя с риск
от загуба на закрепващите елементи, например, за неподвижни защитни
прегради , които могат да бъдат демонтирани по време на рутинно
почистване, операции по настройване или поддръжка, извършвани на
мястото на употреба. Изискването не се прилага задължително за
неподвижни защитни прегради , които единствено могат да бъдат
демонтирани, когато например машината е подложена на основен ремонт,
когато е подложена на сериозен ремонт или е разглобена за преместване на
друго място. По същата причина може да не е необходимо изискването да се
прилага за кожуси на потребителски машини, когато в инструкциите на
производителя е посочено, че ремонтите, които изискват демонтиране на
тези кожуси, следва да се извършват само в специален ремонтен цех. В
такъв случай следва да се използват системи за закрепване, които не са
лесни за демонтиране.
Изискването, посочено в трета алинея на точка 1.4.2.1, има за цел да
предотврати ситуацията, в която операторите не са запознати, че
неподвижната защитна преграда не е правилно закрепена на мястото си или
не са заменили правилно защитната преграда . Когато е възможно,
неподвижните защитни прегради следва автоматично да излизат от своето
закрепено положение, когато закрепващите елементи бъдат разхлабени.
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Подвижни защитни прегради с блокировка

Подвижните защитни прегради с блокировка трябва:


доколкото е възможно да остават свързани с машината, когато са
отворени,



да бъдат проектирани и изработени така, че регулировката им да
изисква извършването на преднамерено действие.

Подвижните защитни прегради трябва да бъдат свързани с устройство за
заключване:


което възпрепятства задействането на опасни функции на машината,
докато преградите бъдат затворени, и



което подава команда за спиране, веднага щом те вече не са затворени.

Когато оператор може да достигне опасната зона, преди да е преустановен
рискът, свързан с опасните функции на дадена машина, подвижните защитни
прегради трябва да бъдат съоръжени с устройство за заключване в
допълнение към блокировъчното устройство:


което възпрепятства задействането на опасни функции на машината,
докато подвижната защитна преграда не бъде затворена и заключена,
и



което задържа подвижната защитна преграда
затворена и
заключена, докато не бъде преустановена свързаната с опасните
функции на машината опасност от нараняване.

Подвижните защитни прегради с блокировка трябва да бъдат проектирани
така, че липсата или неизправността на един от техните компоненти да
възпрепятства пускането в действие или да предизвиква спирането на
опасните функции на машината.
§ 219 Подвижни защитни прегради с блокировка
В точка 1.4.2.2 са посочени изискванията за втория вид защитни прегради:
подвижни защитни прегради с блокировка. Изискванията, посочени в
точка 1.4.2.2, са допълнителни към общите изисквания за защитни прегради
и предпазни устройства, посочени в точка 1.4.1.
В двете тирета на първа алинея на точка 1.4.2.2, са посочени изискванията
за самите подвижни защитни прегради . За разлика от неподвижните
защитни прегради , когато е възможно, подвижните защитни прегради
трябва да остават закрепени за машината, когато защитните прегради са
отворени. Те могат например да бъдат закрепени с панти или да се плъзгат
по неподвижни направляващи водачи. Тяхното настройване трябва да е
възможно само чрез дадено преднамерено действие, за да се предотврати
например неволното променяне на разстоянието между защитната преграда
и опасната зона при отваряне или затваряне.
В двете тирета на втора алинея на точка 1.4.2.2 са посочени изискванията за
устройството за заключване, което трябва да бъде монтирано на всички
подвижни защитни прегради .
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В двете тирета на трета алинея на точка 1.4.2.2 са посочени изискванията за
устройството за заключване на защитната преграда , което трябва да бъде
монтирано, в допълнение към блокировъчното устройството, когато има
възможност операторът да достигне до опасната зона, преди да са
преустановени опасните функции на машината. Често такъв е случаят,
когато на движещите се части на машината им трябва известно време, за да
спрат, след като е дадена командата за спиране (дълго време за спиране).
Случаят може да е такъв също така за други опасности, като например
екстремни температури или емисии на опасни вещества.
Параметрите, посочени в стандарт EN 999, могат да помогнат да се
определи дали подвижната защитна преграда с блокировъчно устройство
трябва да бъде снабдена с устройство за заключване на защитната
преграда 131 .
Последната алинея на точка 1.4.2.2 се отнася до вграждането на
блокировките и на устройствата за заключване на защитната преграда ,
които са монтирани на подвижни защитни прегради, в системата за
управление на машината. Това изискване е специално приложение на
общото изискване, свързано с безопасността и надеждността на системите
за управление — вж. § 184: коментари по точка 1.2.1.
Спецификациите за блокировките и за устройствата за заключване на
защитни прегради са посочени в стандарт EN 1088 132 .
Задвижваните от двигател подвижни защитни прегради с блокировка, които
са предназначени да се използват в машините като предпазна мярка,
посочени в точки 9, 10 и 11 на приложение IV, когато се пускат
самостоятелно на пазара, се считат за защитни елементи — вж. § 42:
коментари по член 2, буква в) и § 389: коментари по приложение V. Те също
са изброени в приложение IV, точка 20.
1.4.2.3

Регулируеми защитни прегради за ограничаване на достъп

Регулируемите защитни прегради, които ограничават достъпа до онези
области на движещите се части, които са безусловно необходими за
работата, трябва:


да могат да се настройват ръчно или автоматично в зависимост от
вида на извършваната работа,



да могат да се настройват лесно, без използването на инструмент.

§ 220 Регулируеми защитни прегради за ограничаване на достъп
В двете тирета на точка 1.4.2.3 са посочени изискванията за третия вид
защитни прегради: регулируеми защитни прегради за ограничаване на
достъп. Изискванията, посочени в точка 1.4.2.3, са допълнителни към общите
изисквания за защитни прегради и предпазни устройства, посочени в
точка 1.4.1.
131

EN 999:1998+A1:2008 — Безопасност на машините. Разположение на предпазните
съоръжения в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло.
132

EN 1088:1995+A2:2008 — Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани
със защитни прегради. Основни положение за проектиране/разработване и избор.
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Регулируемите защитни прегради за ограничаване на достъп следва да се
монтират по-специално на машини с ръчно подаване на материала или
обработваните детайли, когато не е възможно изцяло да се предотврати
достъпът до опасната зона около инструментите.
С цел да се намали в максималната възможна степен рискът от контакт при
опасните функции, е важно да се улесни регулирането на защитната
преграда в съответствие с размерите на съответните обработвани детайли.
Когато това не поражда допълнителен риск, защитната преграда може да
бъде проектирана и произведена по такъв начин, че нейното положение да
може автоматично да се адаптира към размерите на обработвания детайл. В
противен случай трябва да е възможно операторът да коригира позицията на
защитната преграда бързо и лесно, без да използва инструмент.
1.4.3

Специални изисквания към предпазните устройства

Предпазните устройства трябва да бъдат проектирани и включени в
системата за управление, така че:


движещите се части да не могат да се пускат в движение, докато
могат да бъдат достигнати от оператора,



хората да не могат да достигат движещите се части, докато те са в
движение, и



липсата или неизправността на един от компонентите им да
предотвратява пускането в движение или да предизвиква спиране на
движещите се части.

Регулировката на предпазните устройства трябва да налага извършването
на преднамерено действие.
§ 221 Предпазни устройства
В точка 1.4.3 са посочени изискванията за предпазни устройства.
Изискванията, посочени в точка 1.4.3, са допълнителни към общите
изисквания за защитни прегради и предпазни устройства, посочени в точка
1.4.1.
Изискванията за предпазни устройства са подобни на тези за подвижни
защитни прегради с блокировка, тъй като те имат същата цел ─ да
гарантират, че операторите няма да влязат в контакт с движещи се части,
докато те се движат.
Следва да се отбележи, че, тъй като предпазните устройства не
представляват физическо препятствие, те не са подходящи, когато се
изисква защита срещу опасности, като например изхвърлени предмети,
екстремни температури, емисии на шум, лъчения или емисии на опасни
вещества.
 Спецификации за чувствителни на натиск устройства са посочени в
стандарт EN 1760, части 1—3 133 .

133

EN 1760-1:1997+A1:2009 — Безопасност на машините. Устройства за защита,
чувствителни на натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск настилки и чувствителни на натиск подове;

227

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

 Спецификации за органи на управление с две ръце са посочени в
стандарт EN 574 134 .
 Спецификации за електрочувствителни защитни съоръжения са посочени
в стандарт EN 61496-1 135 .
1.5

РИСКОВЕ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ДРУГИ ОПАСНОСТИ

1.5.1

Електрозахранване

Когато машината има електрозахранване, тя трябва да бъде проектирана,
изработена и съоръжена така, че да бъдат или да могат да бъдат
предотвратени всички опасности от електрическо естество.
Целите относно безопасността, предвидени в Директива 73/23/ЕИО, се
прилагат по отношение на машините. Въпреки това задълженията относно
оценяването на съответствието и пускането на пазара и/или пускането в
действие на машините по отношение на опасностите, свързани с
електрическата енергия, се уреждат изключително от разпоредбите на
настоящата директива.
§ 222 Електричество
Точка 1.5.1 се отнася до рисковете, които се дължат на използването на
електрическа енергия. Електрическата енергия може да бъде преобразувана
в механична енергия от електрически двигател или да се използва например
за генериране на топлина или лъчение за работния процес. Статичното
електричество също се използва в определени процеси, като например
боядисване, сортиране на материали или утаяване на емисии.
Главните рискове, свързани с електрическата енергия, са удар от
електрическиток , дължащ се на пряк контакт с части под напрежение
(случаен контакт с части, които обикновено са под напрежение) или непряк
контакт (контакт с части, които са под напрежение поради повреда) и
изгаряния, пожар или експлозия, дължащи се на електрически искри или на
прегряване на електрическо оборудване.
В първа алинея на точка 1.5.1 от производителя на машините се изисква да
предприеме необходимите мерки, за да предотврати всички опасности от
електрическо естество. Това общо изискване се прилага независимо какво е
напрежението на електрозахранването.
С втора алинея на точка 1.5.1 изискванията за безопасност на
Директива 2006/95/ЕО за електрически съоръжения, предназначени за
използване при определени граници на напрежението (предишна изменена
EN 1760-2:2001+A1:2009 — Безопасност на машините. Устройства за защита,
чувствителни на натиск. Част 2: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск щанги;
EN 1760-3:2004+A1:2009 — Безопасност на машините. Устройства за защита,
чувствителни на натиск. Част 3: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск буфери, плочи, струни и подобни устройства.
134

EN 574:1996+A1:2008 — Безопасност на машините. Устройства за управление с две
ръце. Функционални аспекти. Принципи за проектиране/разработване.

135

EN 61496-1:2004+A1:2008 — Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 61496-1:2004 (изменен)).

228

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

Директива 73/23/ЕИО) стават приложими за машините. От второто изречение
на тази алинея става ясно, че процедурите наДиректива 2006/95/ЕО ,
свързани с пускането на пазара и пускането в действие, не са приложими за
машини, които са предмет на Директивата относно машините. Това
означава, че в декларацията за съответствие на машините, предмет на
Директивата относно машините, не следва да се прави позоваване на
Директива 2006/95/ЕО за електрически съоръжения, предназначени за
използване при определени граници на напрежението .
Следва да се напомни, че определени категории електрическо оборудване
за ниско напрежение са изключени от приложното поле на Директивата
относно машините — вж. § 63: коментари по член 1, параграф 2, буква к).
Общи спецификации за проектирането на електрическо оборудване на
машини са дадени в стандарт EN 60204-1 136 ; спецификации за електрическо
оборудване за високо напрежение на машини са дадени в стандарт
EN 60204-11 137 . Спецификации за електрическо оборудване са дадени също
така в много стандарти за специфични категории машини.
В допълнение към общите изисквания, посочени в точка 1.5.1, в точка 3.5.1
са посочени допълнителни изисквания, свързани с акумулатори за подвижна
техника.
1.5.2

Статично електричество

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да
предотвратява или ограничава натрупването на потенциално опасни
електростатични заряди и/или да бъде оборудвана със система за
разреждане.
§ 223 Нежелано статично електричество
Точка 1.5.2 се отнася до рисковете, които се дължат на нежелан
електростатичен заряд, който може да бъде създаден в машината или части
на машината, главно поради триене между частите на машината или между
машината и обработваните детайли, материали или флуиди, използвани или
произвеждани от машината. Статичен заряд може да бъде създаден също
така в незаземени метални части чрез индукция в електрическо поле.
Когато човек се допре до част с електрически заряд или се приближи до
такава, през тялото му към земята може да протече разряден електрически
ток. Произтичащите от това физиологични въздействия зависят главно от
размера на контактната зона, количеството на енергията на разряда и
амплитудата и честотата на тока. Тези последици могат да бъдат просто
дразнещи или болезнени, но могат да са и животозастрашаващи.
Изненадата може да увеличи риска от злополука. Разрядът на статично
електричество може също така да предизвика пожар или експлозия — вж.
136

EN 60204-1:2006+A1:2009 — Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини.
Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2005, с промени).
137

EN 60204-11:2000 — Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини.
Част 11: Изисквания към съоръжения за високо напрежение за напрежения над 1 000 V,
променливо напрежение или 1 500 V, постоянно напрежение, непревишаващи 36 kV
(IEC 60204-11:2000).
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§ 227 и § 228: коментари по точка 1.5.6 и 1.5.7. Разрядът на статично
електричество също може да увреди електронните вериги в системите за
управление или да попречи на тяхното правилно функциониране, което да
доведе до опасни ситуации.
Могат да се използват различни техники за предотвратяване на
натрупването на нежелани електростатични заряди, като например
подменяне на изолационните материали с разсейващи или проводящи
материали, избягване на суха атмосфера или създаване на йонизирана
атмосфера
във
въпросните
зони.
Безопасното
разреждане
на
електростатичните заряди може да бъде постигнато например чрез
свързване и заземяване на проводящите части на машините.
1.5.3

Енергозахранване с енергия, различна от електрическата

Когато машината се захранва с енергия, различна от електрическата, тя
трябва да бъде така проектирана, изработена и комплектувана така, че да
се избегнат всички потенциални опасности, свързани с тези видове енергия.
§ 224 Енергозахранване с енергия, различна от електрическата
Източниците на енергия, различни от електрическата, включват например
хидравлична, пневматична, механична и топлинна енергия. Енергията може
да се произвежда от самата машина, например от електрически задвижвана
хидравлична помпа или компресор, или от вграден двигател с вътрешно
горене, а може да бъде доставяна и отвън — например от източник на
сгъстен въздух или от вала за отвеждане на мощност на трактор.
Механичната енергия също може да се осигурява от друго оборудване, като
например изпитвателен стенд за превозни средства, който се задвижва от
изпитваното превозно средство. Енергия може да се получава също така от
естествени източници като вятър или движеща се вода. Всеки вид енергия е
свързан със специфични опасности, като например свръхналягане и
вътрешни или външни течове в хидравлични или пневматични системи или
прегряване и емисии на газове в двигатели с вътрешно горене.
В точка 1.5.3 се изисква производителите на машините да оценяват и
предотвратяват всички рискове, дължащи се на такива енергийни източници.
Стандарт EN 982 съдържа общите спецификации за хидравлични системи за
задвижване 138 ; стандарт EN 983 съдържа общите спецификации за
пневматични системи за задвижване 139 .
В допълнение към общото изискване, посочено в точка 1.5.3, в точка 5.5 са
посочени допълнителни изисквания, свързани с двигатели с вътрешно
горене за машини, предназначени за подземни работи.

138

EN 982:1996+A1:2008 — Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи.
Хидравлика.

139

EN 983:1996+A1:2008 — Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи.
Пневматика.
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Грешки, свързани с монтажа

Допускането на грешки, които могат да бъдат направени при монтажа или
смяната на определени части и които могат да бъдат източник на опасност,
трябва да бъде направено невъзможно посредством проектирането и
изработването на тези части или ако това е невъзможно, трябва да се дава
информация върху самите части и/или върху корпусите, в които те се
намират. Същата информация трябва да фигурира върху движещите се
части и/или техните корпуси, когато посоката на движение трябва да бъде
известна, за да се избегне възникването на опасност.
При необходимост в инструкцията за експлоатация трябва да се дава
допълнителна информация относно тези рискове.
Когато погрешно свързване може да бъде източник на опасност, трябва
посредством проектирането да е невъзможно да се извърши неправилно
свързване на елементите или ако това е невъзможно, е необходимо да се дава
информация върху елементите, които трябва да се свързват, или при
необходимост върху местата на присъединяване.
§ 225 Грешки, свързани с монтажа
Първа алинея на изискването, посочено в точка 1.5.4, се отнася до
рисковете, които могат да бъдат създадени, когато на машината се
монтират части по време на инсталирането й, или когато те бъдат повторно
монтирани след преместване на машината на ново място или след тяхното
демонтиране за целите на поддръжката.
Това изискване се прилага за части на машини, които е предвидено да бъдат
монтирани или демонтирани и повторно монтирани от потребителя или под
негов контрол. Правилният монтаж на други части трябва да бъде
гарантиран от собствената производствена система на производителя.
Когато неправилният монтаж или демонтаж са предвидими и това може да
доведе до риск, той трябва да бъде предотвратен, доколкото това е
възможно, чрез проектирането и производството на машината и на
въпросните части и техните системи за закрепване. Например съвпадаща
асиметрична форма на частта, която следва да бъде монтирана и на частта
на машината, върху която се монтира, може да гарантира, че частта не може
да бъде монтирана погрешно. Използването на различни системи за
закрепване за части, които могат да бъдат объркани, може да гарантира
същия ефект. Когато не е практически възможно намиране на проектно
решение, необходимите указания за избягване на грешки при монтажа
трябва да бъдат нанасяни върху частите на машината или техните корпуси.
Във второто изречение на първа алинея на точка 1.5.4 е посочено, че същите
изисквания са приложими за подвижни части, като например вериги и
ремъци, които трябва да бъдат монтирани в определена посока.
Маркировките, целящи да се избегнат грешки при монтажа, са предмет на
изискванията, посочени в точка 1.7.1, свързани с информацията и
предупрежденията върху машините.
В съответствие с втора алинея на точка 1.5.4, когато е необходимо,
инструкциите на производителя трябва да посочват допълнителна
информация за предприетите мерки за избягване на грешки при монтажа и,
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когато е целесъобразно, да предоставят обяснения по информацията, която
е обозначена на въпросните части — вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2,
буква и).
Трета алинея на точка 1.5.4 се отнася до специфичния случай на риск от
грешки при свързването. Въпросните видове свързване може да включват
например свързване на машини към източници на енергия или флуиди, или
свързването на системата за управление на теглени машини към системата
за управление на самоходна машина или трактор.
Подходът към този риск по принцип е същият, както и при предотвратяването
на грешки при монтажа. Доколкото е възможно грешките при свързването,
които могат да породят риск, трябва да се избягват чрез проектирането на
елементите за свързване, като се използват например различни диаметри,
резби или системи за свързване. Маркировки като цветни кодове са полезни,
но не са заместител на мерките при проектирането. Въпреки това, ако
мерките при проектирането не са практически възможни, необходимата
информация трябва да бъде обозначена на елементите за свързване и,
където е целесъобразно, върху средствата за свързване.
1.5.5

Екстремни температури

Трябва да се вземат мерки да се елиминира всякакъв риск от нараняване при
допир или от близост до машинни части или материали с високи или много
ниски температури.
Трябва също така да бъдат взети необходимите мерки, за да се
предотвратят опасностите от пръски на горещи или много студени
материали, или за да осигури защита срещу тези опасности.
§ 226 Екстремни температури
Контактът с горещи части на машини или горещи материали, които са
използвани или произвеждани от машините, или близостта до такива може
да причини неудобство, болка или изгаряния. Контактът с много студени
части или материали може да причини вкочаняване или измръзване.
Многократното излагане на студ може да увреди нервите или кръвоносните
съдове.
Когато е възможно, рисковете, които се дължат на контакт с части на машини
или материали, използвани или произвеждани от машини, с високи или
много ниски температури или близост до такива, трябва да бъдат намалени
чрез предотвратяване на генерирането на опасни температури. Когато това
не е възможно, трябва да бъдат взети необходимите предпазни мерки, за да
се избегне опасният контакт с въпросните зони или близостта до тях, като се
разположат на достатъчно разстояние от местата, които обикновено могат да
бъдат достигнати от хора, или като се оборудват със защитни прегради или
други предпазни конструкции с необходимата термоизолация.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 1.5.5, е допълнително към
изискването, посочено в точка 1.3.3, което е свързано с риска от изхвърлени
предмети. Когато са монтирани защитни прегради за защита срещу риска от
изхвърляне на горещи или много студени материали, те трябва да бъдат
проектирани по такъв начин, че да издържат на въпросните температури —
вж. § 216: коментари по точка 1.4.1.
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Стандарт EN ISO 13732, части 1 и 3 140 предоставя насоки за оценяване на
риска от нараняване вследствие на контакт съответно с горещи или студени
повърхности. Насоки са предоставени също така в Ръководство 29 на
CENELEC 141 .
1.5.6

Пожар

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се избегне
всякаква опасност от пожар или прегряване, предизвикана от самата машина
или от газове, течности, прахове, изпарения или други вещества, създавани
или използвани от машината.
§ 227 Пожар
Пожарите, предизвикани от машини, създават сериозен риск за хората, както
и за имуществото, тъй като пожарът може да увреди или унищожи самата
машина и околните инсталации и сгради. Оценяването на опасността от
пожар включва определяне и оценяване на трите съществено важни
елемента, необходими за възникването на пожар, които често се представят
под формата на триъгълник 142 :
Гориво
възпламеними материали или
вещества, които са вградени в
машината или се използват
или произвеждат от нея

ПОЖАР

Кислород
от въздуха или от
оксидиращи вещества

Източник на
възпламеняване
като искри от механично
или електрическо
оборудване, разряд на
статично електричество,
горещи повърхности,
материали или вещества,
пламък

140

EN ISO 13732-1:2008 — Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване
на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности
(ISO 13732-1:2006);
EN ISO 13732-3:2008 — Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на
човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени повърхности
(ISO 13732-3:2005).
141

CLC Ръководство 29: 2007 — Температури на горещи повърхности, които има
вероятност да бъдат докоснати. Насоки за технически комитети и производители.

142

Процесът на горене може да бъде подпомогнат или възпрян също така чрез наличието на
други вещества (катализатори).
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Намаляването на риска от пожар е свързано с предприемането на
комбинация от мерки по отношение на трите елемента на триъгълника:
 избягване или намаляване на вграждането, използването или
производството на възпламеними материали или вещества. Тези мерки
включват например използването на огнеустойчиви материали при
производството
на
машината,
безопасното
ограничаване
на
възпламеними течности, прах или газове, използвани или произвеждани
от машината, и безопасното отстраняване на възпламенимите отпадъци
— вж. § 178: коментари по точка 1.1.3,
 предотвратяване на прегряването на самата машина или на материалите
или веществата, които се използват или произвеждат от машината, и —
когато може да възникне прегряване — неговото откриване и задействане
на необходимите коригиращи мерки или осигуряване на предупреждение
към оператора, преди то да създаде риск от пожар,
 избягване на контакта между възпламенимите материали или вещества и
източниците на възпламеняване, като например искри от механичен или
електрически произход или горещи повърхности — вж. § 222 и § 223:
коментари по точки 1.5.1 и 1.5.2,
 намаляване на концентрацията на кислород (доколкото това не поражда
допълнителен риск за хората) или избягване на наличието на окислители.
Когато рискът от пожар не може да бъде подходящо намален чрез такива
мерки, следва да се предприемат допълнителни предпазни мерки за
ограничаване на последиците от пожар. Тези мерки могат да включват
например екраниране или заграждане на машината и поставяне на
противопожарни детектори, пожароизвестителни и/или пожарогасителни
системи. Необходимите мерки следва да бъдат определени въз основа на
оценка на риска от пожар.
Общи спецификации за оценяване, предотвратяване и защита срещу риска
от пожар са дадени в стандарт EN 13478 143 .
В допълнение към общите изисквания, посочени в точка 1.5.6, в точка 3.5.2
са посочени допълнителни изисквания, свързани с риска от пожар за
подвижна техника, а в точка 5.5 са посочени допълнителни изисквания,
свързани с риска от пожар за машини, предназначени за подземни работи.
1.5.7

Експлозия

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се избегне
всякаква опасност от експлозия, предизвикана от самата машина или от
газове, течности, прахове, изпарения или други вещества, създавани или
използвани от машината.
Машината трябва да отговаря на разпоредбите на специалните директиви
на Общността относно опасността от експлозия, предизвиквана от
използването й в експлозивна атмосфера.

143

EN 13478:2001+A1: 2008 — Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и
защита срещу пожар.
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§ 228 Експлозия
Изискването, посочено в първа алинея на точка 1.5.7, се прилага за
рисковете от експлозия, дължащи се на действието на самата машина или
на материалите или веществата, използвани или произвеждани от
машината.
Експлозии могат да възникнат, ако източник на възпламеняване с достатъчна
енергия задейства горенето на възпламеними вещества като газове, пари,
аерозоли или прах с определена концентрация във въздуха. Експлозиите
представляват много бързо, самоподдържащо се разпространение на
реакцията на горене с генериране на високо налягане. Щетите, причинени на
хора и имущество от експлозиите, се дължат на силните пламъци,
излъчването на топлина, ударните вълни, летящите отломки и опасните
вещества. Сериозността на евентуалните щети зависи главно от
количеството на наличната избухлива смес и нейния вид.
Принципите, които се прилагат към предотвратяването на риска от
експлозия, са сходни с тези за предотвратяване на риска от пожар.
Предотвратяването на риска от експлозия е свързано с комбинация от:
 избягване на натрупването на избухливи смеси в пространства в
машините или около тях, като се избягват възпламеними материали и
вещества или като тяхната концентрация във въздуха постоянно се
поддържа в рамките на стойности, които са извън долните или горните
гранични параметри за експлозия,
 избягване на наличието на източници на възпламеняване в опасни зони,
 намаляване на концентрацията на кислород в опасни зони (доколкото
това не поражда допълнителен риск за хората).
Когато рискът от експлозия не може да бъде напълно предотвратен, трябва
да бъдат предприети допълнителни предпазни мерки, за да се ограничат
последиците
от
експлозията.
Тези
мерки
включват
например
взривоустойчиви конструкции, монтиране на аварийни устройства за
експлозии (отвори), монтиране на автоматични системи за откриване и
блокиране
на
експлозии
или
устройства
за
предотвратяване
разпространяването на пламъка и експлозията.
Общи спецификации за оценяване, предотвратяване и защита срещу риска
от експлозия са посочени в стандарт EN 1127-1 144 .
В съответствие с втора алинея на точка 1.5.7 машините, предназначени за
използване в потенциално екслозивна атмосфера или във връзка с такава,
са предмет на разпоредбите на Директивата относно защитата от
експлозия 145 — вж. § 91: коментари по член 3. Понятието потенциално

144

EN 1127-1:2007 — Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология.
145

Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните
системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера — ОВ L 100,
19.4.1994 г., стр. 1.
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екслозивна атмосфера е обяснено в Насоките за прилагане на Директивата
относно защитата от експлозия 146 .
Машините, които са предмет на Директивата относно защитата от експлозия,
подлежат на специални изисквания за обозначаване — вж. § 251: коментари
по трета алинея на точка 1.7.3.
Въпреки че Директивата относно защитата от експлозия не е приложима като
такава за рисковете от експлозия, генерирани в самата машина, в
пространствата на машината, в които има риск от натрупване на
потенциално екслозивна атмосфера , трябва да бъде монтирано оборудване,
което отговаря на изискванията на Директивата относно защитата от
експлозия.
1.5.8

Шум

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че рискът от
излъчвания във въздуха шум да се намали до най-ниското ниво, като се вземе
предвид техническият прогрес и разполагаемите средства за намаляване на
шума, по-специално в неговия източник.
Нивото на звуковите емисии може да бъде оценено по отношение на
сравнителните данни относно емисиите на подобни машини.
§ 229 Намаляване на емисиите на шум
Изискването, посочено в точка 1.5.8, се отнася до рискове, свързани с
излагането на операторите на машините и на други лица на шум, генериран
от машините. Продължителното излагане на шум от машините е основната
причина за увреждане на слуха вследствие на шум на работното място.
Често рискът за здравето е скрит, тъй като увреждането на слуха е
кумулативно и необратимо, но въпросното лице не е запознато с него в
момента на излагането. Излагането на импулсен шум с голяма енергия може
да предизвика внезапна загуба на слуха. Излагането на шум е свързано
също така с други слухови смущения като шум в ушите (възприемане на звук
при отсъствие на външен източник). Излагането на шум от машини е също
така фактор, който допринася за умората и стреса и може да спомогне за
злополуки, дължащи се например на затрудняване на общуването — вж.
§ 181: коментари по точка 1.1.6.
Важно е да се разграничи излагането на хората на шум от емисиите на шум
от машините. Емисиите на шум от машините, измерени при определени
условия, са присъща характеристика на машините. Излагането на лицата на
шум от машините зависи от фактори като инсталирането на машините,
условията на употреба на машината, характеристиките на работното място
(като например поглъщане на шума, разсейване на шума, отразяване на
шума), шумовите емисии от други източници (като например от други
машини), местоположение на лицата по отношение на източника на шум,
146

Насоки за прилагането на Директива 94/9/ЕО от 23 март 1994 г. за сближаване на
законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи,
предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера — трето издание от
юни 2009 г. — вж. параграф 3.7.1:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.h
tm
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продължителността на излагането и използването на лични предпазни
средства (антифони). Производителят на машините носи отговорност за
участието на шума от неговата машина в риска, дължащ се на шум.
Излагането на работниците на шум е предмет на националните разпоредби
за прилагане на Директива 2003/10/ЕО относно излагането на работниците
на рисковете от шум. 147 В тази директива са посочени гранични стойности на
излагането и стойности за предприети действия по отношение на нивата на
дневното излагане на шум и равнищата на максималните стойности на
акустично налягане за работниците.
Колкото по-ниски са шумовите емисии от машините, толкова е по-лесно
потребителите да спазват границите на излагане, посочени
Директива 2003/10/ЕО. Следователно потребителите имат интерес
подбират машини с възможно най-ниски емисии на шум по отношение
изискваната ефективност 148 — вж. § 275: коментари по точка 1.7.4.3.

за
в
да
на

В Директивата относно машините не са определени гранични стойности на
шумовите емисии, но се изисква от производителите да намалят рисковете,
дължащи се на шумовите емисии до най-ниско равнище, като се вземе
предвид техническият напредък и наличието на средства за намаляване на
шума.
В допълнение към Директивата относно машините, определени категории
машини са предмет на граничните стойности на шумовите емисии,
определени от Директива 2000/14/ЕО относно съоръженията, предназначени
за използване на открито 149 — вж. § 92: коментари по член 3 и § 273:
коментари по точка 1.7.4.2, буква ф).
Подходът на производителя към предотвратяване на рисковете, дължащи се
на шумовите емисии, трябва да отчита принципите за осигуряване на
безопасността, посочени в точка 1.1.2:
 като най-важни трябва да бъдат определени мерките при
проектирането и производството за намаляване на емисиите на шум
при източника,
 като втори по важност трябва да бъдат определени вградените
предпазни мерки, които допълват мерките за намаляване на шума при
източника, като по този начин позволяват допълнително намаляване
на шумовите емисии,
 като трето по важност трябва да бъде определено информирането на
потребителя по отношение на остатъчните емисии на шум, така че той
да може да предприеме необходимите предпазни мерки, като
например мерки, свързани с инсталирането на машината,
147

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на
работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива
по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — ОВ L 42, 15.2.2003 г.,
стр. 38.
148

Вж. член 4, параграф 6 от Директива 2003/10/ЕО.

149

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за
сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на
съоръжения, предназначени за употреба извън сградите — ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1 —
вж. член 12.
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проектирането на работното място и осигуряването и използването на
ЛПС (антифони) — вж. § 264, § 267 и § 273: коментари по точка 1.7.4.2,
букви й), л), м) и ф).
Намаляването на емисиите на шум при източника е най-ефективният начин
за намаляване на рисковете, дължащи се на шум, както за операторите на
съответната машина, така и за други лица, които може да бъдат изложени на
шум, генериран от машината. С оглед ефективното намаляване на емисиите
на шум при източника е необходимо да се определят главните източници на
шум, генериран от въпросната машина. Мерки за намаляване на шума от
основния източник или източници следва да бъдат предприети възможно
най-рано на етапа на проектиране.
Вградените предпазни мерки срещу емисиите на шум включват монтиране на
поглъщащи шума заграждения около машината или около главните
източници на шум в машината. Когато е целесъобразно, следва да бъдат
проектирани защитни пегради, които да осигурят изискваното отслабване на
шума, както и осигуряването на защита от други опасности — вж. § 169:
коментари по точка 1.1.1, буква е) и § 216: коментари по точка 1.4.1.
Възможно е също така да се проектират заграждения на работните места
или местата за управление (кабини) с цел отслабване на шума, както и
защита от други опасности — вж. § 182: коментари по точка 1.1.7 и §294:
коментари по точка 3.2.1. Въпреки това следва да се отбележи, че тези
мерки не защитават нито операторите, докато последните се намират извън
загражденията, нито другите изложени на опасност лица.
Общи спецификации за намаляването на шумовите емисии, генерирани от
машините, са дадени в стандарт EN ISO 11688-1. 150
§ 230 Сравнителни данни относно емисиите
Втора алинея на точка 1.5.8 се отнася до средствата за оценяване на
адекватността на предприетите мерки за намаляване на рисковете, дължащи
се на емисии на шум: сравняване на равнището на риск с това на подобни
машини. Този подход е част от четвъртата стъпка на процеса за оценка на
риска, посочен в общ принцип 1: оценка на риска 151 — вж. § 158: коментари
по Общ принцип 1 — и е основното средство за определяне на равнището на
техниката — вж. § 161: коментари по Общ принцип 3.
Подходът се състои в сравняване на стойността на емисии на шум, измерени
за разглежданата машина, със стойностите, измерени за подобни машини от
същата група. „Подобни машини“ са машини, предназначени да изпълняват
една и съща функция с еквивалентни характеристики на ефективност.
Параметрите, които описват ефективността, обикновено се посочват в
стандартите за изпитване за шум за категорията на въпросната машина.
Емисиите на шум за сравняваните машини трябва да бъдат измерени, като
се използва един и същ стандарт за изпитване.
Ако сравнението покаже, че значителен брой подобни машини със
съпоставими параметри имат по-ниско ниво на емисии на шум, това показва,
150

EN ISO 11688-1:2009 — Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и
съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране (ISO/TR 11688-1:1995).
151

Вж. клауза 8.3 на стандарт EN ISO 14121-1:2007 — Безопасност на машините.
Оценяване на риска. Част 1: Принципи.
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че разглежданата машина не отговаря на равнището на техниката , тъй като
съществуват средства за допълнително намаляване на емисиите на шум и
те следва да бъдат приложени. Ако сравнението покаже, че подобните
машини имат подобно или по-високо ниво на емисии на шум, това сочи, че
мерките за намаляване на шума са подходящи, освен ако е очевидно, че
съществуват технически средства за допълнително намаляване на емисиите
на шум, в който случай те следва да бъдат приложени.
Прилагането на този подход следва да се основава на подходящ стандарт за
изпитване по отношение на шума и надеждни и представителни сравнителни
данни за емисиите на шум. До момента е извършено само ограничено
събиране на данни. Предвидено е обаче все повече стандарти от вид C да
включват сравнителни данни на емисиите по отношение на категориите
машини, които са в техния обхват.
Метод за сравняване на данните за емисиите на шум на машините е посочен
в стандарт EN ISO 11689 152 .
1.5.9

Вибрации

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че рисковете от
вибрации, създавани от машината, да се намалят до най-ниското ниво, като
се вземе предвид техническият прогрес и разполагаемите средства за
намаляване на вибрациите, по-специално в техния източник.
Нивото на вибрациите може да бъде оценено по отношение
сравнителните данни относно емисиите на подобни машини.

на

§ 231 Вибрации
Изискването, посочено в точка 1.5.9, се отнася до рисковете, свързани с
излагането на вибрации, генерирани от машини. Вибрации могат да бъдат
генерирани от работата на самата машина, дължащи се например на
въртящи се или извършващи възвратно-постъпателно движение маси, на
газови пулсации или аеродинамични явления като генерираните от
вентилатори, или поради динамичното въздействие на ръчни машини върху
твърди материали. Вибрации могат да се генерират също така при
взаимодействието между машината и нейната заобикаляща среда, като
например придвижване на подвижна техника по неравен терен.
Излагането на вибрации, предавани на цялото тяло чрез краката или
седалката, може да предизвика или да влоши мускулно-скелетни нарушения
като болки в гърба или увреждания на гръбначния стълб. Излагането на
ръцете на вибрации може да предизвика увреждане на кръвоносните съдове
в пръстите и ръцете (вибрационна болест) и на периферната нервна
система, на сухожилия, мускули, кости и стави на целите ръце.
Важно е да се разграничава излагането на хората на вибрации от емисиите
на вибрации от машините. Следва да се отбележи, че излагането на
работниците на вибрации е предмет на националните разпоредби за

152

EN ISO 11689:1997 — Акустика. Процедура за сравняване на стойностите на
излъчвания шум за машини и съоръжения.
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прилагане на Директива 2002/44/ЕО 153 . В тази директива са определени
дневните гранични стойности за излагане и стойностите за предприето
действие по отношение на вибрациите на ръцете и цялото тяло.
Дневното излагане на хората на вибрации не може да бъде просто
изчислено въз основа на измерване на емисиите на вибрации от машини,
тъй като излагането зависи също така от продължителността и условията на
употреба на въпросната машина. Колкото по-ниски са обаче емисиите на
вибрации от машината, толкова е по-лесно потребителите да спазват
границите на излагане, определени от Директива 2002/44/ЕО. Следователно
потребителите имат интерес да подбират машини с възможно най-ниски
емисии на вибрации по отношение на изискваната ефективност — вж. § 275:
коментари по точка 1.7.4.3.
Подходът на производителя към предотвратяването на рисковете, дължащи
се на емисии на вибрации, трябва да отчита принципите за осигуряване на
безопасността, посочени в точка 1.1.2:
 като първи по важност трябва да бъдат определени мерките за
проектиране и производство с цел да се намали генерирането на
емисии при източника, като например се осигури, че резонансните
честоти на машинните части не са близки до честотите на възбуждане
на вибрации, като за производството на машината се подбират
материали, които имат високи присъщи амортизиращи характеристики,
като се включва допълнителна маса или чрез балансиране на частите,
които извършват въртеливи или възвратно-постъпателни движения,
 като втори по важност трябва да бъдат определени интегрираните
предпазни мерки: могат да бъдат предприети мерки за изолиране с
цел предотвратяване на пренасянето на вибрации до цялото тяло или
до ръцете. Мерките за изолиране включват монтиране на метални или
еластомерни пружини, монтиране на фрикционни, хидравлични или
газови амортисьори или монтиране на комбинация от пружини и
амортисьори,
 като трето по важност трябва да бъде определено информирането на
потребителя за остатъчните емисии на вибрации, така че той да може
да предприеме необходимите предпазни мерки, като например мерки,
свързани с инсталирането на машините или осигуряването на
подходящо обучение — вж. § 264 и § 267: коментари по точка 1.7.4.2,
букви й) и л), § 279: коментари по точка 2.2.1.1 и § 325: коментари по
точка 3.6.3.1.
Втора алинея на точка 1.5.9 се отнася до подхода за оценяване на
адекватността на предприетите мерки за намаляване на рисковете, дължащи
се вибрации: сравняване на равнището на риска с това на подобни машини.
Този метод се прилага при същите условия, както и съответното изискване
за сравнителни данни за емисиите на шум — вж. § 230: коментари по точка
1.5.8.

153

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците
на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).
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Общи спецификации за изолиране на източниците на вибрации са дадени в
стандарт EN 1299 154 .
В допълнение към общите изисквания, посочени в точка 1.5.9, в точка 1.1.8
са посочени допълнителни изисквания, свързани със седалките на машини.
1.5.10

Лъчения

Нежеланите лъчения на машината трябва да бъдат елиминирани или
ограничени до степен, която не оказва отрицателен ефект върху хората.
Всяко функционално йонизиращо лъчение от машината трябва да бъде
ограничено до най-ниското ниво, необходимо за правилното й функциониране
по време на монтирането, експлоатирането и почистването й . Когато
съществува риск, трябва да бъдат взети необходимите мерки за защита от
него.
Всяко функционално нейонизиращо лъчение на машината по време на
монтирането, функционирането и почистването й
трябва да бъде
ограничено до нива, при които не се оказва отрицателен ефект върху хората.
§ 232 Йонизиращи и нейонизиращи лъчения от машините
Изискванията, посочени в точка 1.5.10, се отнасят до рискове, дължащи се на
емисии от лъчения от части на машините или от материали или вещества,
използвани или произвеждани от машините. Точка 1.5.10 се отнася както до
йонизиращите, така и до нейонизиращите лъчения. Рисковете, дължащи се
на кохерентни оптични лъчения (лазери), са разгледани в точка 1.5.12.
Йонизиращите лъчения включват радиоактивни алфа-, бета- и гама-лъчения
и рентгенови лъчи. Излагането на йонизиращи лъчения предизвиква
увреждане на клетките и може да бъде канцерогенно.
Нейонизиращите лъчения включват магнитни и електромагнитни лъчения в
микровълновия и радиочестотния диапазон и оптични лъчения в
инфрачервения, видимия и ултравиолетовия честотен диапазон. Излагането
на силни магнитни полета може да предизвика също така световъртеж,
гадене и
магнитофосфени (визуално усещане за мигащи светлини).
Излагането на микровълнови и радиочестотни лъчения може да доведе до
ефекти на нагряване и смущения в нервните и мускулните реакции.
Излагането на определени нива на оптични лъчения може да предизвика
изгаряния и други наранявания на очите и кожата. Излагането на
ултравиолетови лъчения може да бъде канцерогенно.

154

EN 1299:1997+A1:2008 — Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини.
Информация за използване на изолация на източници.
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Следва да се отбележи, че излагането на работниците на лъчения е предмет
на националните разпоредби за прилагане на следните директиви:
Йонизиращи лъчения:
Директива 96/29/Евратом 155
Електромагнитни полета:
Директива 2004/40/ЕО 156
Изкуствени оптични лъчения: Директива 2006/25/ЕО 157
В посочените директиви са определени гранични стойности на излагането.
Въпреки че е важно да се разграничава излагането на хората на лъчения от
емисиите на лъчения от машините, колкото са по-ниски емисиите от
машините, толкова е по-лесно потребителите да спазват границите на
излагане.
Общото изискване, посочено в първа алинея на точка 1.5.10, се прилага към
нежелани емисии на лъчения, което ще рече — към емисии, които не са
съществено важни за функционирането на машината. То се прилага както за
йонизиращо, така и за нейонизиращо лъчение. Предотвратяването на
рисковете, дължащи се на нежелани лъчения, включва:
 избягване на емисии на лъчения или намаляване на тяхната сила до
нива, които не са вредни. Следва да се отбележи, че се счита, че няма
безвредно ниво на излагане на йонизиращо лъчение,
 екраниране, с цел да се предотврати излагането на операторите и на
други лица, когато емисиите не могат да бъдат избегнати или тяхната
сила да бъде значително намалена,
информиране на потребителите за остатъчните рискове, дължащи се на
лъчение и за необходимостта да се осигурят и използват лични
предпазни средства — вж. § 267: коментари по точка 1.7.4.2, букви л) и м).



Втора алинея на точка 1.5.10 се отнася до рисковете, дължащи се на
функционално йонизиращо лъчение. Следва да се припомни, че машините,
които са специално проектирани за целите на ядрената промишленост или
за производството или преработката на радиоактивни материали, са
изключени от приложното поле на Директивата относно машините. Въпреки
това машини, които са предмет на Директивата относно машините, могат да
съдържат източници на йонизиращо лъчение, например за целите на
измерване, за безразрушителен контрол или за предотвратяване на
натрупването на електростатичен заряд — вж. § 50: коментари по член 1,
параграф 2, буква в).
155

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на
основните норми на безопасност и защита на здравето на работниците и населението срещу
опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение — ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.
156

Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
(осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО). Директива 2004/40/ЕО е изменена от Директива 2008/46/ЕО, която
отлага крайния срок за транспониране до 30 април 2012 г.

157

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците
на рискове, дължащи се физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (деветнадесета
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).
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Това функционално йонизиращо лъчение трябва да бъде ограничено до найниското ниво, което е достатъчно за правилното функциониране на
машината и необходимите предпазни мерки трябва да бъдат предприети, за
да се гарантира, че операторите и други хора не са изложени на лъчение,
без значение дали по време на нормалната работа на машината или по
време на операциите по поддръжката като настройване и почистване.
Следва да се отбележи, че използването на радиоактивни източници може
да бъде предмет на разрешение и контрол в съответствие с националните
разпоредби
за
прилагане
на
Директива 96/29/Евратом
и
158
Директива 2003/122/Евратом.
Трета алинея на точка 1.5.10 се отнася до функционалните нейонизиращи
лъчения. Тъй като излагането на ниски нива на опредени видове
нейонизиращи лъчения може да е безвредно, в трета алинея на точка 1.5.10
се изисква нивата на нейонизиращите лъчения, на които са изложени хора,
да нямат неблагоприятни последици.
Общи спецификации за оценка и измерване на нейонизиращо лъчение и
защита от него са посочени в стандарт EN 12198, части 1—3 159 .
1.5.11

Външни лъчения

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че външните
лъчения да не пречат на работата й .
§ 233 Външни лъчения
Изискването, посочено в точка 1.5.11, се отнася до определен аспект на
електромагнитната съвместимост на машините, т.е. защитеност на машината
от смущения, дължащи се на електромагнитни лъчения от външни
източници, които могат да засегнат здравето и безопасността на хората. В
това отношение следва да се обърне специално внимание на проектирането
и производството на частите на системата за управление, свързани с
безопасността — вж. § 184: коментари по точка 1.2.1.
Що се отнася до защитеността на машината от електромагнитни лъчения,
които могат да засегнат функционирането на машината като цяло и по
отношение на емисиите на електромагнитно лъчение от машината, които
могат да засегнат функционирането на друго оборудване, се прилага
Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост в

158

Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. относно контрола на
високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници — ОВ L
346, 31.12.2003 г., стр. 57.
159

EN 12198-1:2000+A1:2008 — Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на
риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи;
EN 12198-2:2002+A1:2008 — Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска
от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения;
EN 12198-3:2002+A1:2008 — Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска
от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или
екраниране.
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допълнение към Директивата относно машините 160 — вж. § 92: коментари по
член 3.
Изискването, посочено в точка 1.5.11, изисква също така производителите на
машини да предотвратяват смущенията от други видове външни лъчения,
които могат в разумни граници да се очакват при предвидените условия на
употреба. Например външни изкуствени или естествени оптични лъчения
могат да попречат на функционирането на определени фотоелектрически
устройства и безжични устройства за дистанционно управление.
1.5.12

Лазерни лъчения

Когато се използва лазерно оборудване, трябва да се вземат предвид следните
мерки:


лазерното оборудване на машината трябва да бъде проектирано и
изработено така, че да се предотвратява всяко случайно облъчване,



лазерното оборудване на машината трябва да бъде защитено така, че
нито работното лъчение, нито отразеното, разсеяното и вторичното
лъчение да не увреждат здравето,



оптичните устройства за наблюдение или настройка на лазерното
оборудване на машината трябва да бъдат такива, че лазерното
лъчение да не създава никаква опасност за здравето.

§ 234 Лазерни лъчения
Източници на лазерно лъчение често биват вграждани в машините за цели
като измерване, обработка на данни или засичане на присъствие, или в
машини с лазерни процеси, като например машини за топлинна обработка,
маркиране, рязане, огъване или заваряване на детайли. Рисковете, дължащи
се на лазери, зависят от дължината на вълната и силата на лъчението.
Излагането на лазерни лъчения може да предизвика наранявания и
изгаряния на очите и кожата.
Следва да се отбележи, че излагането на работниците на лазерно лъчение е
предмет на националните разпоредби за прилагане на Директива 2006/25/ЕО
относно изкуствените оптични лъчения, в която са определени граничните
стойности за излагането.
Изискването, посочено в точка 1.5.12, изисква производителите на машините
да вграждат лазерните генератори или източници в машините така, че
лъчението да се прилага само където и когато се изисква. Когато е
необходимо, трябва да бъдат монтирани локални или периферни щитове
или екрани, които да защитават хората от евентуално вредното пряко,
отразено, разсеяно или разпръснато лъчение.
Като общо правило, по време на нормална експлоатация на машините с
лазерни процеси, достъпът до работната им зона трябва да бъде
предотвратен. Когато е необходимо операторите да следят лазерното
160

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.
относно
сближаването
на
законодателствата
на
държавите-членки
относно
електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО — ОВ L 390,
31.12.2004 г., стр. 24.
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оборудване, например за настройване или регулиране, производителят
следва да включи необходимите предпазни мерки с оглед предотвратяване
на всякакъв риск от увреждане на здравето. В съответствие с точка 1.1.2,
буква б) инструкциите за осигуряване и използване на ЛПС (предпазни
очила) срещу лазерно лъчение следва да се предоставят единствено за
остатъчните рискове, които не могат да бъдат предотвратени с вградените
предпазни мерки.
От третото тире на точка 1.5.12 следва, че оптичното оборудване, монтирано
за защита на операторите при наблюдение или настройка на лазерното
оборудване, като екрани, трябва да има необходимия максимален
коефициент на пропускане, като се вземе предвид диапазонът на дължината
на вълната и другите характеристики на лазерното лъчение, за да се
предотврати всякакъв риск от увреждане на здравето.
Общи спецификации за машини за лазерни процеси са посочени в стандарт
EN ISO 11553, части 1 и 2 161 .
Спецификациите за защитни екрани са посочени в стандарт EN 12254. 162
1.5.13

Емисии на опасни материали и вещества

Машината трябва така да бъде проектирана и изработена така, че да се
избягват рисковете от вдишване, поглъщане, контакт с кожата, очите и
лигавиците и проникване през кожата на създавани от нея опасни материали
и вещества.
Когато опасността не може да бъде отстранена, машината трябва да бъде
така съоръжена, че опасните материали и вещества да бъдат улавяни,
отвеждани, утаявани чрез пулверизиране с вода, филтрирани или третирани
чрез всеки друг метод с подобна ефективност.
Когато процесът не е напълно изолиран по време на нормалното
функциониране на машината, устройствата за улавяне и/или отвеждане
трябва да бъдат поставени по начин, при който се постига максимален
ефект.
§ 235 Емисии на опасни материали и вещества
Изискванията, посочени в точка 1.5.13, се отнасят до рисковете за здравето,
дължащи се на емисии на опасни материали и вещества, които се
произвеждат от машината. Опасните материали и вещества включват
химични и биологични материали и вещества, класифицирани като токсични,
вредни,
разяждащи, предизвикващи дразнене или
чувствителност,
канцерогенни, мутагенни,
предизвикваши уродства, патогенни или
задушливи. Най-голяма вероятност има отделяните във въздуха емисии на
опасни вещества да проникнат в тялото чрез вдишване, но това може да
стане и по други начини, ако попаднат върху тялото или бъдат погълнати.
161

EN ISO 11553-1:2008 — Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 1:
Общи изисквания за безопасност (ISO 11553-1:2005); EN ISO 11553-2:2008 — Безопасност
на машини. Машини за лазерни процеси. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно
преносими лазерни устройства (ISO 11553-2:2007).
162

EN 12254:2010 — Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и
изпитване.
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Емисии на опасни вещества, които не се отделят във въздуха, има найголяма вероятност да проникнат в тялото чрез поглъщане или чрез контакт с
кожата, очите или лигавиците.
Предотвратяване на рисковете, дължащи се на емисии на опасни материали
и вещества, може да се постигне чрез избягване на използването на опасни
материали и вещества или чрез използване на по-малко опасни вещества —
вж. § 178: коментари по точка 1.1.3. Производственият процес също може да
бъде проектиран по такъв начин, че да бъдат избегнати или намалени
емисиите.
Когато емисиите на опасни материали и вещества не могат да бъдат
избегнати или намалени в достатъчна степен, във втора алинея на точка
1.5.13 се изисква към машината да бъде монтирано оборудването,
необходимо за улавянето, отвеждането или утаяването на опасните
материали или вещества, с оглед предпазване на хората от излагане. Когато
опасните материали или вещества са възпламеними или могат да образуват
избухлива смес с въздуха, трябва да бъдат взети предпазни мерки, за да се
предотврати рискът от пожар или експлозия при тяхното улавяне или
отвеждане — вж. § 227 и § 228: коментари по точки 1.5.6 и 1.5.7.
Трета алинея на точка 1.5.13 се отнася до случаи, в които процесът не е
напълно изолиран. В такива случаи оборудването за улавянето или
отвеждането на опасни материали или вещества трябва да бъде
проектирано и разположено по такъв начин, че да се избягват течове. Това
може да бъде постигнато например чрез поддържане на контейнерите под
отрицателно налягане или чрез разполагане на кожуси или дюзи за
извличане с подходящ въздушен поток, възможно най-близо до местата на
емисиите.
Общи спецификации за предотвратяване на рисковете, дължащи се на
емисии на опасни материали и вещества, са посочени в стандарти EN 626,
части 1 и 2 163 .
1.5.14

Риск от оставане на хора, затворени в машината

Машината трябва да бъде проектирана, изработена или окомплектована със
средства, предотвратяващи възможността човек да остане затворен в нея,
или ако това е невъзможно, със средства за повикване на помощ.
§ 236 Риск от оставане на хора, затворени в машината
Изискването, посочено в точка 1.5.14, се прилага в случаи, когато
присъствието на хора в затворени пространства на машината не може да
бъде напълно избегнато. Изискването се прилага също така за превозващите
устройства на определени видове машини, проектирани за повдигане на
хора, при които съществува риск потребителите да останат затворени в тях,
ако превозващото устройство бъде обездвижено на определена височина
163

EN 626-1:1994+A1:2008 — Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето
от опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и изисквания за
производители на машини;
EN 626-2:1996+A1:2008 — Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето
от опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методика при съставяне на
процедурите за проверка.
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или между неподвижните площадки. Следва да се обърне също така
внимание на риска човек да остане затворен на работното си място на
определена височина, например в случай на неработоспособност.
Изискването, посочено в точка 1.5.14, следва да се разглежда във връзка с
изискванията, посочени в точка 1.1.7 по отношение
на изходите и
аварийните изходи от работните места — вж. § 182: коментари по точка 1.1.7
— и точки 1.6.4 и 1.6.5, свързани с намесата на оператора и почистването на
вътрешни части.
1.5.15

Риск от подхлъзване, загуба на равновесие или падане

Части от машината, на които е предвидено да се движат или стоят хора,
трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да предотвратяват
подхлъзване, загуба на равновесие или падане на хора.
При необходимост тези части на машината трябва да бъдат снабдени с
неподвижни ръкохватки за захващане на потребителите, които да им
позволяват да запазят устойчивост.
§ 237 Подхлъзване, загуба на равновесие или падане
Изискването, посочено в първа алинея на точка 1.5.15, се прилага за всички
части на машината, на които е вероятно да се движат или да стоят хора, без
значение дали това е за целите на достъп до работните места или местата
за поддръжка, или за да се придвижват от една част на машината до друга —
вж. § 240: коментари по точка 1.6.2. Това се прилага също така за части на
машината, по които се движат или стоят хора, докато използват машини,
предназначени за повдигане или придвижване на хора. Следователно
изискването се прилага за части от машината, като например стъпенка,
работни площадки, подвижни мостчета, прехвърлящи се мостчета, рампи,
стъпала, подвижни сгъваеми стълби, стълби, подове, стъпалата на
ескалаторите или лентата на движещи се тротоари.
Изискването, посочено в точка 1.5.15, се прилага само за части на машината,
включително средства за достъп до машината, които са инсталирани в
помещенията на потребителя — вж. § 240: коментари по точка 1.6.2.
Задълженията на работодателя по отношение на подовете на работното
място са посочени в Директива 89/654/ЕИО на Съвета 164 . Всички конкретни
изисквания за подове, на които трябва да се използва или инсталира
машината, се посочват в инструкциите на производителя — вж. § 264:
коментари по точка 1.7.4.2, буква и).
С цел да предотврати риска от подхлъзване, производителят трябва да
гарантира, че повърхностите на машината, по които е предвидимо да се
придвижват или да стоят хора, имат достатъчно съпротивление на плъзгане,
като се вземат предвид условията на употреба. Тъй като натрупването на
вещества като вода, масло или смазки, пръст, мръсотия, сняг или лед
увеличава риска от подхлъзване, повърхностите, върху които се движат или
стоят хора, трябва, когато е възможно, да са проектирани и разположени по
164

Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания
за безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на
член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — приложение I, раздел 9.2.
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такъв начин, че да се избягва наличието на такива вещества или да бъдат
проектирани така, че такива вещества да не се натрупват или да могат да
бъдат отвеждани. Когато повърхностите може да останат мокри или влажни,
гладките повърхности следва да се избягват.
С цел да се предотврати рискът от загуба на равновесие е важно да се
избягват разлики в нивата между съседни повърхности. Например точността
на изравняване на подемни машини, обслужващи неподвижни площадки,
където хората имат достъп до превозващото устройство, трябва да бъде
такава, че да се предотврати разлика в нивото между пода на превозващото
устройство и площадката, което може да създаде риск от загуба на
равновесие. Следва да се внимава, когато се разполагат и закрепват кабели
и тръбопроводи, за да се избегне създаването на пречки, които пораждат
риск от загуба на равновесие.
Когато съществува риск от падане, въпросните зони трябва да бъдат
оборудвани със съответните ограждения и предпазни парапети и
оградителни планки, за да се предотврати падане. Следва да бъдат
осигурени места за закрепване на ЛПС срещу падане от височина, когато
съществува остатъчен риск от падане — вж. § 265: коментари по точка
1.7.4.2, буква м) и § 374: коментари по точка 6.3.2. Следва да се избират
подходящи видове средства за закрепване, като се вземе предвид
необходимостта операторите да се движат. В съответствие обаче с точка
1.1.2, буква б) инструкциите за осигуряване и използване на ЛПС не следва
да се считат за заместител на вградените предпазни мерки срещу риска от
падане, когато е възможно да бъдат предприети такива мерки.
Във втора алинея на точка 1.5.15 се изисква зони от машините, където е
възможно да се движат или да стоят хора, където е целесъобразно, да бъдат
оборудвани с дръжки, които да бъдат неподвижни по отношение на
потребителите, за да могат последните да ги използват за поддържане на
равновесие. Това е допълнителна мярка за намаляване на риска от
подхлъзване, загуба на равновесие и падане и е особено важна за машини,
на които е предвидено потребителите да стъпват върху движеща се
повърхност като ескалатори и подвижни тротоари.
Общи спецификации за предотвратяване на рисковете от подхлъзване,
загуба на равновесие и падане са посочени в стандартите от серията
EN ISO 14122 — вж. § 240: коментари по точка 1.6.2.
В допълнение към общите изисквания, посочени в точка 1.5.15, в точка 6.3.2
са посочени допълнителни изисквания, свързани с риска от падане от
превозващото устройство на машини за повдигане на хора.
1.5.16

Мълния

Машината, която има нужда от защита срещу ефектите от мълния по
време на своето използване, трябва да бъде оборудвана със система,
позволяваща отвеждането в земята на електрическия заряд.
§ 238 Мълния
Изискването, посочено в точка 1.5.16, се прилага главно за машини,
предназначени за използване на открито, без значение дали са
предназначени за инсталиране на едно постоянно място или да бъдат
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инсталирани на различни места. То може да се прилага също така за
машина, която чрез проводящи части е свързана с външната среда.
Машините, изложени на рискове, дължащи се на мълнии, трябва да бъдат
оборудвани с подходящ мълниеотвод и средства за заземяване на
мълниеотвода. В инструкциите на производителя трябва да се посочва как
да се извърши, инспектира и поддържа заземяването, за да остане
ефективно — вж. § 264 и § 272: коментари по точка 1.7.4.2, буква и) и с).
1.6

ПОДДРЪЖКА

1.6.1

Поддръжка на машината

Местата за регулировка и поддръжка трябва да са разположени извън
опасните зони. Дейностите по настройване, поддръжка, ремонт, почистване
и обслужване трябва да могат да се изпълняват при спряна машина.
Ако едно или повече от горните условия не може да бъде изпълнено по
технически причини, необходимо е да се вземат мерки, за да може тези
дейности да бъдат извършвани без никакъв риск (виж точка 1.2.5.).
При автоматична машина и евентуално при други машини трябва да се
предвиди присъединително устройство за монтиране на диагностично
оборудване за откриване на неизправности.
Частите на автоматична машина, които трябва често да бъдат заменяни,
трябва да може да се отстраняват и да се заменят лесно и безопасно.
Достъпът до тези части трябва да дава възможност тези дейности да се
изпълняват с необходимите технически средства в съответствие с определен
от производителя начин на работа.
§ 239 Поддръжка
В първа алинея на точка 1.6.1 са посочени важни общи принципи за
проектирането на машините по такъв начин, че да се гарантира, че
операциите по поддръжката могат да се извършват безопасно. Чрез
разполагането на местата за регулиране и поддръжка извън опасните зони
се избягва необходимостта операторите, извършващи поддръжката, да
влизат в опасните зони, за да изпълняват своите задачи, и необходимостта
за тази цел да се демонтират неподвижните защитни прегради или да се
отварят подвижните защитни прегради с блокировка.
Доколкото е възможно, машините трябва да бъдат проектирани по такъв
начин, че операциите по поддръжката да могат да бъдат извършвани, докато
машината е спряна. Когато например трябва да се сменят инструменти или
да се демонтират за целите на почистването, машината трябва да бъде
оборудвана със средства за тяхното освобождаване, без да се пуска в
действие машината. Когато за тази цел е необходимо специално
оборудване, то трябва да бъде предоставено с машината — вж. § 177:
коментари по точка 1.1.2, буква д). В някои случаи може да не е необходимо
да се спира машината като цяло, при условие че частите, на които се
извършва работата и частите, които биха могли да засегнат безопасността
на операторите, са спрени.
Във втора алинея на точка 1.6.1 се отчита, че не винаги е възможно да се
избегне необходимостта от влизане в опасните зони за целите на
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поддръжката и че може да е необходимо да се извършват определени
операции по настройка или регулиране, докато машината работи. В такъв
случай системата за управление на машината трябва да включва съответния
безопасен режим на работа, както е посочено в точка 1.2.5 — вж. § 204:
коментари по точка 1.2.5.
Изискванията, посочени в трета и четвърта алинея на точка 1.6.1, целят
намаляване на рисковете, дължащи се на намеса на оператора, поспециално при автоматични машини. В трета алинея на точка 1.6.1 се
изисква машините да бъдат оборудвани, когато е целесъобразно, със
средства за свързване на необходимото диагностично оборудване за
откриване на неизправности. В четвърта алинея се изисква производителят
да проектира автоматичните машини по такъв начин, че да се улесни
демонтирането и подмяната на елементи, които трябва да се сменят често.
Безопасният метод, който следва да се прилага за такива операции по
поддръжката, трябва да бъде ясно посочен и обяснен в инструкциите — вж.
§ 272: коментари по точка 1.7.4.2, буква т).
1.6.2

Достъп до работните места и до местата за обслужване

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да има
възможност за безопасен достъп до всички места, използвани за обслужване
по време на функционирането, настройването и поддръжката на машината.
§ 240 Достъп до работните места и до местата за обслужване
Изискването, посочено в точка 1.6.2, трябва да се взема предвид, когато се
определя местоположението на работните места и местата за обслужване.
Чрез разполагането на работните места и местата за обслужване в лесно
достъпни зони, като например на нивото на земята, може да се избегне
необходимостта от монтиране на специални средства за достъп. Когато се
изискват специални средства за достъп, работните места и местата за
обслужване, до които се изисква чест достъп, следва да бъдат разположени
по такъв начин, че да могат лесно да се достигат от подходящи средства за
достъп. Както самите места за регулировка и поддръжка, така и средствата
за достъп също следва да бъдат разположени извън опасните зони — вж.
§ 239: коментари по точка 1.6.1.
Производителят на машините носи отговорност да се гарантира
предоставянето на необходимите средства за безопасен достъп заедно с
машината. Това включва случая на машини, чието изработване се завършва
в помещението на потребителя. В такъв случай средствата за достъп, които
вече съществуват в помещенията, може да бъдат взети предвид от
производителя на машините и следва да бъдат посочени в техническото
досие.
Средствата за достъп до местата за обслужване трябва да бъдат
проектирани, като се вземат предвид инструментите и оборудването, които
са необходими за поддръжката на машината.
Специалните средства за достъп по изключение, като например за
извънредни ремонти, трябва да бъдат описани в инструкциите на
производителя — вж. § 272: коментари по точка 1.7.4.2, буква т).
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Спецификации за избора и проектирането на стационарни средства за
достъп до машини са посочени в стандартите от серията EN ISO 14122. 165
1.6.3

Изключване на машината от източниците на енергия

Машината трябва да бъде окомплектована с устройства за изключване от
всички източници на енергия. Тези устройства трябва да бъдат ясно
обозначени. Те трябва да могат да се заключват, ако повторното им
включване може да е опасно за хората. Устройствата трябва да могат също
така да се заключват, когато операторът не може от всички места, до
които има достъп, да проверява дали захранването с енергия е все така
прекъснато.
В случай на захранване на машина с електрически ток посредством щепселно
съединение, достатъчно е изваждането на щепсела, при условие че
операторът може от всички места, до които има достъп, да проверява дали
щепселът е все така изваден.
След прекъсване на енергията трябва да е възможно останалата или
акумулираната енергия във веригите на машината да се отведе нормално и
безопасно за хората.
Като изключение от изискването, посочено в предходните параграфи, някои
вериги могат да останат присъединени към техните енергийни източници,
например за да позволят задържане на части, съхраняване на информация,
осветяване на вътрешните пространства и др. В този случай трябва да се
вземат специални мерки, за да се осигури безопасността на оператора.
§ 241 Изключване на машината от източниците на енергия
Целта на изискването, посочено в точка 1.6.3, е да се поддържа машината в
безопасно състояние, докато се извършва поддръжка. За тази цел
операторите, които извършват операциите по поддръжката докато машината
е спряна, трябва да могат да изключват машината от нейните източници на
енергия преди да започнат работа, за да се предотвратят опасни инциденти,
като неочаквано пускане в действие на машината поради повреда на
машината, поради действията на други хора, които може да не знаят за
присъствието на операторите по поддръжката, или поради неволни действия
на самите оператори по поддръжката.
За тази цел трябва да бъдат монтирани средства за изключване, за да могат
операторите да изключват и по надежден начин да отделят машината от
всички източници на енергия, в това число електрозахранването и
източниците на механична, хидравлична, пневматична или топлинна енергия.
Когато операторите, които извършват операции по поддръжката, не могат
лесно да проверяват дали средствата за изключване все още са в изключено
положение, изключвателите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че
165

EN ISO 14122-1:2001 — Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 1: Избор на фиксирано средство за достъп между две нива (ISO 141221:2001);
EN ISO 14122-2:2001 — Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки (ISO 14122-2:2001);
EN ISO 14122-3:2001 — Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети (ISO 14122-3:2001).
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да могат да се блокират в това положение. Когато е предвидено няколко
оператора да могат да извършват операции по поддръжката едновременно,
устройството за изключване трябва да бъде проектирано по такъв начин, че
всеки от въпросните оператори да може да го блокира по време на своята
работа.
Втора алинея на точка 1.6.3 се прилага главно за ръчни механизирани
инструменти или преносими машини, при които операторът може да
проверява от всяко място, до което има достъп, дали машината е свързана
или не с електрозахранването. В такъв случай изваждането на
електрическия щепсел е достатъчно, за да се гарантира изключването от
източника на енергия.
В трета алинея на точка 1.6.3 се изисква машината да бъде снабдена със
средства за отвеждане на акумулираната енергия, която може да изложи
операторите на риск. Такава акумулирана енергия може да включва
например кинетична енергия (инерция на движещите се части), електрическа
енергия (кондензатори), течности под налягане, пружини или части от
машината, които могат да се движат под действието на собственото си тегло.
В четвърта алинея на точка 1.6.3 се допуска изключение от изискванията,
посочени в първите три алинеи, в случаи, когато е необходимо да се
поддържа енергозахранването на определени вериги по време на операции
по поддръжката, за да се гарантират безопасни условия на работа.
Например може да е необходимо да се поддържа енергозахранването за
съхранената информация, за осветление, за действието на инструменти или
за извличане на опасни вещества. В такива случаи енергозахранването
трябва да се поддържа само за веригите, в които е необходимо, и трябва да
бъдат предприети мерки, за да се осигури безопасността на операторите,
като например предотвратяване на достъпа до въпросните вериги или
осигуряване на подходящи предупреждения или предупредителни
устройства.
Инструкциите на производителя за безопасна регулировка и поддръжка
трябва да включват информация за изключването на източниците на
енергия, блокиране на изключвателя, отвеждането на остатъчната енергия и
потвърждаването на безопасното състояние на машината — вж. § 272:
коментари по точка 1.7.4.2, буква т).
Общи спецификации за средствата за изключване и блокиране за
различните източници на енергия са посочени в стандарт EN 1037 166 . За
машините, които попадат в неговото приложно поле, в стандарт
EN 60204-1 167 се предоставят спецификации за надеждно изключване на
електрозахранването.
Специфично изискване, свързано с изключването на акумулатори на
подвижни машини, е посочено в точка 3.5.1.

166

EN 1037:1995+A1:2008 — Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано
задействане.
167

EN 60204-1:2006+A1:2009 — Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини.
Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2005 (с промени)).
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Намеса на оператора

Машината трябва да бъде проектирана, изработена и съоръжена така, че
необходимостта от намеса на оператора да е ограничена. Ако не може да се
избегне намесата на оператора, то тя трябва да може да се извършва лесно
и безопасно.
§ 242 Намеса на оператора
Проектирането и производството на машината и монтирането на устройства
и оборудване, за да се избегне или ограничи нуждата от намеса на
оператора в опасни зони, е ефективен начин за намаляване на свързаните
рискове. Когато намесата на оператора не може да се избегне изцяло,
машината трябва да бъде проектирана по такъв начин, че намесата да може
да се извършва лесно и безопасно.
1.6.5

Почистване на вътрешни части

Машината трябва да е проектирана и изработена така, че да е възможно да
се почистват вътрешните части, които съдържат опасни вещества или
препарати, без да се влиза в тях; трябва също така да е възможно тяхното
евентуално деблокиране отвън. Ако е невъзможно да се избегне влизането в
машината, тя трябва да бъде проектирана и изработена така, че
почистването да може да се извършва напълно безопасно.
§ 243 Почистване на вътрешни части
Изискването, посочено в точка 1.6.5, се отнася до пример за намеса на
оператора, спомената в предходния раздел, която може да бъде особено
опасна. Влизането в части на машини, като например силози, резервоари,
контейнери или тръбопроводи, които са съдържали опасни вещества или
препарати, може да предизвика риск от интоксикация или задушаване, както
за въпросните оператори, така и за лицата, които се опитват да ги спасят.
Общото правило, посочено в първото изречение на точка 1.6.5, е, че трябва
да бъде възможно тези части да се почистват и разблокират отвън така, че
да не е необходимо да се влиза в тях. Когато не е възможно да се избегне
влизането в такива части, трябва да бъдат предприети необходимите
предпазни мерки, като например осигуряване на подходяща вентилационна
система, наблюдение на концентрацията на опасни вещества или липсата на
кислород във въздуха и спазване на разпоредбите за наблюдение и
безопасно спасяване на операторите.
1.7

ИНФОРМАЦИЯ

§ 244 Информация за потребителите
Тъй като безопасното използване на машините зависи от комбинация от
мерки за проектиране и производство, предприемани от производителите и
предпазни мерки, предприемани от потребителите, предоставянето на
необходимата информация и инструкции на потребителите е съществено
важна и неразделна част от проектирането на машините.
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Информацията, предупрежденията и инструкциите за остатъчни рискове се
отнасят до третата стъпка от метода от три стъпки, посочен в точка 1.1.2
относно принципите за осигуряване на безопасността. Фактът, че тази трета
стъпка е последна по ред на приоритета, предполага, че предупрежденията и
инструкциите не трябва да бъдат заместител на проектните мерки за
сигурност и вградените предпазни мерки, когато са възможни, като се взема
предвид равнището на техниката— вж. § 174: коментари по точка 1.1.2,
буква б).
Изискванията, посочени в точки 1.7.1—1.7.4 се прилагат за машини в
широкия смисъл, т.е. за всеки от продуктите, изброени в член 1, параграф 1,
буква а) — е) — вж. § 33: коментари по член 2. За прилагането на тези
изисквания към частично комплектувани машини — вж. § 390: коментари по
приложение VI.
1.7.1

Информация и предупреждения, поставени върху машината

Информацията и предупрежденията върху машината за предпочитане
трябва да бъдат поставяни под формата на символи или пиктограми, които
са лесни за разбиране. Всяка писмена или звукова информация и
предупреждение трябва да бъдат изразени на един или няколко от
официалните езици на Общността, който(които) може(могат) да бъде(ат)
определен(и) в съответствие с Договора от държавата-членка, в която
машината е пусната на пазара и/или в действие и може да се придружава
при поискване от версии на всеки друг официален език на Общността, който
се разбира от операторите.
§ 245 Информация и предупреждения, поставени върху машината
Изискванията, посочени в точка 1.7.1, се отнасят до вида на информацията и
предупрежденията, които са част от машината. Първото изречение на точка
1.7.1 препоръчва на производителите да използват за тази цел лесни за
разбиране символи или пиктограми. Добре проектираните символи или
пиктограми могат да бъдат разбирани интуитивно и да се избегне
необходимостта от превод на писмена или устна информация.
Второто изречение на точка 1.7.1 се прилага, когато информацията е
предоставена под формата на написани думи или текст върху машината,
върху екрана на монитор или под формата на четен текст, предоставен
например с помощта на гласов синтезатор. В такива случаи информацията и
предупрежденията трябва да бъдат осигурени на официалния език или езици
на държавите-членки, в които машината се пуска на пазара и/или в
действие.
Потребителят на машината може да изиска също така от производителя да
постави информацията и предупрежденията на машината или на екраните на
мониторите, придружени с варианти на всеки друг език или езици на ЕС,
които операторите разбират. Това може да бъде направено поради различни
причини, като например:
 лицата, които използват машината, не разбират официалния език на
въпросната държава-членка,
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 машината ще се използва на работно място, на което единственият
работен език е различен от официалния(те) език(ци) на въпросната
държава-членка,
 машината ще се използва в друга държава-членка и ще се поддържа от
техници от различна държава-членка,
 ще се извършва дистанционна диагностика в държава-членка, различна
от държавата-членка, в която ще се използва машината.
Поставянето на информация и предупреждения върху машината на езици на
ЕС, различни от официалния(те) език(ци) на държавата-членка, в която
машината се пуска на пазара и/или в действие, или на който(които) и да
било друг(и) език(ци) е въпрос, който се урежда чрез договор между
производителя и потребителя, когато се поръчва машината.
§ 246 Официални езици на ЕС
Официалните езици на ЕС са 23, като те се използват в следните държавичленки:
Австрия
Белгия




Латвия
Литва




латвийски
литовски




немски
холандски, френски и
немски
български
английски и гръцки

България
Кипър

Люксембург
Малта:






чешки

Нидерландия



френски и немски
английски и
малтийски
холандси

Чешка
република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия










датски
естонски
финландски и шведски
френски
немски
гръцки
унгарски
английски и ирландски










полски
португалски
румънски
словашки
словенски
испански
шведски
английски



Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Обединено
кралство

Италия

италиански

Някои от държавите-членки с два или повече официални езика (Белгия,
Финландия) приемат използването само на единия език в области, в които се
говори само този език. На производителите се препоръчва в това отношение
да се консултират със съответните национални органи. Други държавичленки с два официални езика (Кипър, Малта и Ирландия) приемат
използване само на английски език.
В други държави, в които се прилага Директивата относно машините по
силата на ЕИП, Споразумението за взаимно признаване с Швейцария и
Митническия съюз ЕС — Турция, националните разпоредби за прилагане на
Директивата относно машините изискват използването на официалния(те)
език(ци) на въпросната държава:
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия





исландски
немски
норвежки

Швейцария
Турция




френски, немски и италиански
турски
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Информация и информационни устройства

Необходимата информация за управление на машината трябва да бъде
предоставена под форма, която е недвусмислена и лесно разбираема. Тази
информация не трябва да бъде прекалено голяма, за да не претоварва
оператора.
Визуалните дисплеи или всеки друг начин на интерактивна комуникация
между оператора и машината трябва да бъдат лесни за разбиране и за
използване.
§ 247 Информация и информационни устройства
Изискването, посочено в точка 1.7.1.1, се прилага за цялата информация,
поставена на машината, която е необходима, за да подпомага операторите
да управляват нейното действие. По-специално то се прилага за
устройствата за сигнализация и дисплеите, които са предоставени заедно с
устройствата за управление — вж. §194: коментари по точка 1.2.2. Тази
информация е предмет на изискванията, посочени в точка 1.7.1.
Спецификации за проектирането на информация, информационни
устройства, устройства за сигнализация и дисплеи са посочени в
стандартите от серията EN 894 168 и стандартите от серията EN 61310 169 .
1.7.1.2

Предупредителни устройства

Когато здравето и безопасността на хората могат да бъдат застрашени от
неизправно функциониране на машина, която работи без наблюдение,
машината трябва да бъде оборудвана така, че да издава подходяш звуков или
светлинен сигнал.
Когато машината е съоръжена с предупредителни устройства, те трябва да
бъдат недвусмислени и лесни за възприемане. Трябва да бъдат взети мерки,
така че да се позволи на оператора да проверява действието на
предупредителните устройства по всяко време.
Трябва да се прилагат изискванията на специалните директиви на
Общността относно цветовете и сигналите за безопасност.
§248 Предупредителни устройства
Точка 1.7.1.2 се отнася до рисковете за хората, дължащи се на
неизправности в машината или части на машината, които са проектирани да
168

EN 894-1:1997+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи
принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за
управление;
EN 894-2:1997+A1:2008 — Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2: Индикаторни
устройства.

169

EN 61310-1:2008 — Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане.
Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC 61310-1:2007);
EN 61310-2:2008 — Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане.
Част 2: Изисквания за маркировка (IEC 61310-2:2007).
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работят без постоянен надзор от страна на операторите. Предупредителните
устройства трябва да бъдат такива, че да уведомяват операторите или други
изложени на опасност лица за опасни неизправности, за да може да бъде
предприето необходимото действие за защита на хората в риск. Когато е
целесъобразно, предупредителните устройства могат да бъдат поставени на
самата машина или да се активират от разстояние.
Стандарт EN 61310-1 съдържа спецификации за визуални и звукови сигнали.
Последната алинея на точка 1.7.1.2 се отнася до Директива 92/58/ЕИО 170 , в
която са определени минималните изисквания за знаци, които следва да
бъдат използвани на работното място. Следователно националните
разпоредби за прилагане на споменатата директива не се прилагат пряко за
производителите на машини. В точка 1.7.1.2 обаче се изисква
производителите на машини да спазват техническите изисквания на тази
директива в интерес на еднаквостта на знаците за безопасност на работното
място.
1.7.2

Предупреждения за остатъчни рискове

Когато опасностите остават да съществуват въпреки интегрирането на
принципите на безопасност при проектирането на машината и вземането на
мерки за защита и допълнителни мерки за превенция, трябва да се предвидят
необходимите
предупреждения,
включително
и
устройства
за
предупреждение.
§ 249 Предупреждения за остатъчни рискове
Изискването, посочено в точка 1.7.2, се отнася до остатъчните рискове, т.е.,
рискове, които не могат да бъдат премахнати или намалени в достатъчна
степен чрез присъщите проектни мерки за осигуряване на безопасността и
които не могат да бъдат напълно предотвратени посредством вградените
предпазни мерки — вж. § 174: коментари по точка 1.1.2, буква б).
Предупрежденията за остатъчни рискове, поставени на машините, са
допълнителни към информацията за остатъчните рискове, която е дадена в
инструкциите на производителя — вж. § 267: коментари по точка 1.7.4.2,
буква л). Предупрежденията, поставени върху машините, са полезни, когато
операторите или другите изложени на опасност лица трябва да бъдат
уведомени за специални предпазни мерки, които следва да предприемат по
отношение на остатъчните рискове по време на използването на машината,
като например наличието на горещи повърхности или лазери. Те могат да са
полезни също така, за да се напомни необходимостта да се използват ЛПС.
Предупрежденията, които са маркирани върху машината, следва да
отговарят на изискванията, посочени в точка 1.7.1. Предупрежденията, които
се дават посредством предупредителни устройства, следва да отговарят на
изискванията, посочени в точка 1.7.1.2.

170

Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за
осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (девета специална
директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — вж.
приложение VI — Минимални изисквания за осветени знаци и приложение VII — Минимални
изисквания към акустичните знаци.
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Стандарти от вид C може да определят вида и да предоставят насоки
относно
съдържанието
на
предупрежденията.
Освен
това
Директива 92/58/ЕИО и стандарт EN 61310-1 включват насоки, които са от
значение за проектирането на такива предупреждения.
1.7.3

Маркировка на машините

На всяка машина трябва да бъде поставена на видно място, по четлив и
траен начин най-малко следната информация:


търговско наименование и пълен адрес на производителя или при
необходимост на неговия упълномощен представител,



наименование на машината,



маркировка „СЕ“ (виж приложение III),



означение на серията или типа,



номер на серията, ако съществува такъв,



година на производство, по-специално годината, в която е завършен
производственият процес.

Забранено е поставянето на по-ранна или по-късна дата на машината по
време на поставянето на маркировката „СЕ“.
...
§ 250 Маркировки на машините
Първа алинея на точка 1.7.3 се отнася до данните, които трябва да бъдат
маркирани на всички машини в допълнение към останалата информация или
предупреждения за потребителите. Освен маркировката „СЕ“ и маркировката
по отношение на защитата от експлозия, в точка 1.7.3 не се налага никакъв
специален начин на маркиране на машината, при условие че маркировката е
видима, четлива и трайна. Следователно маркировката трябва да бъде
поставена на такова място на машината, което се вижда отвън и не е скрито
зад или под части на машината. Като се има предвид размерът на машината,
използваните знаци трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да
бъдат четени лесно. Използваната техника за маркиране трябва да
гарантира, че маркировката няма да бъде изтрита през жизнения цикъл на
машината, като се вземат предвид предвидимите условия на употреба. Ако
маркировката е поставена на табела, тя трябва да бъде закрепена
неподвижно към машината, за предпочитане чрез заваряване, занитване или
запояване.
В случай на продукти, които са твърде малки, за да имат четлива маркировка
с данни, изисквана от точка 1.7.3, маркировката може да бъде поставена на
траен етикет, закачен към продукта (като се гарантира, че правилното
функциониране на машината не е засегнато).
Специфичните изисквания за маркиране на вериги, въжета и ремъци са
посочени в точка 4.3.1 — вж. § 357: коментари по точка 4.3.1.
Изискванията за език, посочени в точка 1.7.1, не се прилагат към данните,
посочени в първа алинея на точка 1.7.3. Тези данни обаче трябва да бъдат
написани на един от официалните езици на ЕС.
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Следващите коментари се отнасят до шестте тирета на първа алинея на
точка 1.7.3:
 търговско име и адрес на управление на производителя или при
необходимост на неговия упълномощен представител
Целта на изискването, посочено в първото тире на точка 1.7.3, е да даде
възможност на потребителя или на органите за надзор на пазара да се
свържат с производителя в случай на проблем — вж. § 79 — § 81: коментари
по член 2, буква и). Същата информация трябва да бъде посочена в ЕО
декларацията за съответствие— вж. § 383: коментари по приложение II, част
1, раздел А.
Терминът „търговско име“ се отнася до името, под което е регистрирано
въпросното дружество.
Терминът „адрес на управление“ означава пощенския адрес, който е
достатъчен, за да може дадено писмо да достигне до производителя. Името
само на държавата или града не е достатъчно. Не е задължително да се
посочва адресът на електронна поща или уебсайтът на производителя,
въпреки че те могат да бъдат от полза, ако са добавени.
Търговското име и адресът на упрвление на установения в ЕС упълномощен
представител на производителя трябва да бъдат отбелязани на машината в
случаите, когато производителят е назначил такъв упълномощен
представител — вж. § 84 и § 85: коментари по член 2, буква й).
Ако в маркировката не е възможно да се включи пълният адрес на
производителя или на неговия упълномощен представител, например в
случай на много малки машини, тази информация следва да бъде
предоставена под формата на код, при условие че този код е обяснен и
пълният адрес е даден в инструкциите, които се предоставят с машината —
вж. § 259: коментари по точка 1.7.4.2, буква б) и в ЕО декларацията за
съответствие на машината — вж. § 383: коментари по приложение II, част 1,
раздел А.
 наименование на машината
Терминът „наименование на машината“ се отнася до обичайното
наименование на категорията машини, към която се числи конкретният
модел машина. (Терминът има подобно значение като термините „генерично
наименование и функция“, използвани в приложение II във връзка с ЕО
декларацията за съответствие). Когато е възможно, следва да се използва
терминът, използван за обозначаване на категорията на въпросната
машината в хармонизираните стандарти. Същата информация следва да
бъде посочена и в ЕО декларацията за съответствие— вж. § 383: коментари
по приложение II, част 1, раздел А.
Ако не е възможно в маркировката на машината да бъде посочено
определено наименование, например в случай на много малки машини,
наименованието може да бъде предоставено под формата на код, при
условие че този код е обяснен и определеното наименование е дадено в
инструкциите, предоставени с машината — вж. § 259: коментари по точка
1.7.4.2, буква б) и в ЕО декларацията за съответствие на машината — вж.
§ 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А.
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Наименованието на машината, дадено от производителя, не следва да се
счита за основа за определяне дали са приложими определени съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето или процедури за
оценяване на съответствието, които трябва да бъдат определяни отделно.
 маркировка „СЕ“ (вж. приложение III)
Изискванията за маркировка „СЕ“ са посочени в член 16 и приложение III. В
съответствие с приложение III маркировката „СЕ“ трябва да бъде поставена
в непосредствена близост до именто на производителя или неговия
упълномощен представител, като се използва същата техника — вж. § 141:
коментари по член 16 и § 387: коментари по приложение III.
 означение на серията или типа
Означението на серията или типа е наименованието, кодът или номерът,
дадени от производителя на модела на въпросната машина, която е била
подложена на съответната процедура за оценяване на съответствието.
Означението на серията или типа често включва търговска марка.
 номер на серията, ако съществува такъв
Серийният номер е средство за идентифициране на една отделна машина,
която спада към дадена серия или тип. Директивата относно машините не
изисква машините да са обозначени със сериен номер, но когато
производителят е определил номер на серията, той трябва да бъде
отбелязан след означението на серията или типа.
 година на производство, по-специално годината, в която е
завършен производственият процес
Забранено е поставянето на по-ранна или по-късна дата на
машината по време на поставянето на маркировката „СЕ“.
Годината на производство се определя като годината, в която
производственият процес е завършен. За машини, които са сглобени в
помещенията на производителя, производственият процес може да се счита
за завършен, най-късно когато машината напусне помещенията на
производителя, за да бъде предадена на вносител, дистрибутор или
потребител. За машини, чийто окончателен монтаж се извършва едва в
помещенията на потребителя, производственият процес може да се счита за
завършен, когато сглобяването на машината на място е завършено и е
готова да бъде пусната в действие. За машини, които са произведени от
потребителя за негова собствена употреба, производственият процес може
да се счита за завършен, когато машината е готова да бъде пусната в
действие — вж. § 80: коментари по член 2, буква и).
В допълнение към общите изисквания за маркировката, посочени в точка
1.7.3, допълнителните изисквания за маркиране на подвижна техника са
посочени в точка 3.6.2. Изискванията за маркировка на вериги, въжета и
ремъци, товарозахващащи приспособления и подемни машини са посочени в
точка 4.3. Допълнителни изисквания за маркировка на машини за повдигане
на хора са посочени в точка 6.5.
Що се отнася до машини, които са предмет на Директива 2000/14/ЕО относно
съоръженията, предназначени за използване на открито, следва да се
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отбележи, че маркировката „СЕ“ е придружена от маркировка за гарантирано
ниво на звукова мощност — вж. § 92: коментари по член 3 и § 271: коментари
по точка 1.7.4.2, буква ф).
1.7.3
Маркировка на машините (продължение)
...
Освен това, ако машината е проектирана и изработена за експлоатация в
потенциално експлозивна , това трябва да бъде посочено върху нея.
...
§ 251 Маркировка за съответствие на машини, работещи в
потенциално експлозивна атмосфера
Трета алинея на точка 1.7.3 се прилага за машини, които са предмет на
Директива 94/9/ЕО относно защитата от експлозия 171 , в допълнение към
Директивата относно машините — вж. §91: коментари по член 3 и § 228:
коментари по точка 1.5.7. Маркировката „СЕ“ обозначава съответствието на
машините с приложимите директиви на ЕС, които предвиждат нейното
поставяне — вж. § 141: коментари по член 16. В допълнение към
маркировката „СЕ“ Директивата относно защитата от експлозия (ATEX
директива) предвижда специална маркировка за защита от експлозия:

Маркировката за защита от експлозия (ATEX маркировка) е последвана от
символа на групата и категорията на оборудването.
1.7.3
Маркировка на машините (продължение)
...
На машината трябва също така да са поставени всички указания относно
типа й , които са необходими за безопасната й експлоатация. Тази
информация трябва да отговаря на изискванията, предвидени в точка 1.7.1.
...
§ 252 Съществено важна информация за безопасна експлоатация
В четвърта алинея на точка 1.7.3 се изисква на машината да е поставена
съществено важната информация за нейната безопасна експлоатация. Тази
информация трябва да отговаря на изискванията, свързани с пиктограмите и
езика, посочени в точка 1.7.1. Изискването, свързано с информацията и
информационните устройства, посочено в точка 1.7.1.1, също трябва да бъде
взето предвид.
От производителя не се очаква да посочва върху машината цялата
информация за безопасната употреба, която е предоставена в инструкциите.
171

Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните
системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера — ОВ L 100,
19.4.1994 г., стр. 1.
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Въпреки това информацията, която се отнася до съществено важните
аспекти на безопасната експлоатация, трябва да бъде посочена на
машината, като например максимални размери на работните места,
максимални размери на инструментите, които могат да се използват,
максимален наклон, при който машината е стабилна, максимална скорост на
вятъра и т.н. Информацията , която следва да се постави на машините,
обикновено е посочена в съответните хармонизирани стандарти.
1.7.3
Маркировка на машините (продължение)
...
Когато дадена машинна част трябва да бъде премествана с повдигателно
съоръжение по време на използване на машината, масата й трябва да се
означи по четлив, неизтриваем и недвусмислен начин.
§ 253 Маркиране на машинни части,
повдигателно съоръжение

които

се

преместват

с

Изискването, посочено в последната алинея на точка 1.7.3, е допълнително
към изискванията, свързани с проектирането на машините с цел улесняване
на тяхното преместване — вж. § 180: коментари по точка 1.1.5. То се прилага
за части от машината, които трябва да бъдат премествани по време на
употреба, като тяхното тегло, размер или форма не позволяват да бъдат
премествани на ръка. Изискването следва да се прилага в светлината на
анализ на различните етапи от жизнения цикъл на въпросната машина — вж.
§ 173: коментари по точка 1.1.2, буква а).
Масата на такива части трябва да бъде обозначена, за да може
потребителят да използва подемни машини с достатъчна подемна мощност.
С оглед избягване на недоразумения масата следва да бъде посочена в
килограми на видимо място върху съответната част, за предпочитане в
непосредствена близост до приспособленията за захващане към подемната
машина.
1.7.4

Инструкция за експлоатация

Всяка машина трябва да се придружава от инструкция за експлоатация на
официалния(ите) език(ци) на Общността или на държавата-членка, в която
машината се пуска на пазара и/или в действие.
Инструкцията за експлоатация, която придружава машината, трябва да
бъде „оригинална инструкция“ или „превод на оригиналната инструкция“,
като в този случай преводът трябва да бъде придружаван от „оригиналната
инструкция“.
По изключение инструкцията за експлоатация, предназначена да бъде
използвана от специализирания персонал, упълномощен за това от
производителя или неговия упълномощен представител, може да бъде
предоставена само на един от езиците на Общността, който този персонал
разбира.
Инструкцията за експлоатация трябва да бъде съставена в съответствие с
изложените по-долу принципи.
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§ 254 Инструкции за експлоатация
Точка 1.7.4 се отнася до едно от задълженията, което следва да бъде
изпълнено от производителя преди машината да бъде пусната на пазара
и/или пусната в действие — вж. §103: коментари по член 5, параграф 1.
Първа алинея на точка 1.7.4 посочва, че машината трябва да се придружава
от инструкцията за експлоатация от производителя. Това означава, че
инструкциите за експлоатация трябва да бъдат изготвени преди машината да
бъде пусната на пазара и/или пусната в действие и трябва да придружават
машината, докато тя достигне до потребителя. Следователно вносителите
или дистрибуторите на машини трябва да гарантират предаването на
инструкцията за експлоатация на потребителя — вж. § 83: коментари по
член 2, буква и).
В допълнение към общите изисквания за инструкции, посочени в точка 1.7.4,
в следните точки са посочени допълнителни изисквания за инструкциите:
 точки 2.1.2, 2.2.1.1 и 2.2.2.2 — машини, предназначени за хранителновкусовата промишленост, и машини за козметичната или
фармацевтичната промишленост, преносимиръчно държани и/или
ръчно водими машини,
 точки 3.6.3.1 и 3.6.3.2 — подвижни машини и машини с многостранна
употреба,
 точки 4.4.1 и 4.4.2 — товарозахващащи приспособления и подемни
машини.
§ 255 Форма на инструкцията за експлоатация
В точка 1.7.4 не се посочва формата на инструкцията за експлоатация. По
принцип е общоприето, че всички инструкции за експлоатация, свързани със
здравето и безопасността, трябва да бъдат предоставяни на хартиен
носител, тъй като не може да се приеме, че потребителят има достъп до
средства за четене на инструкцията за експлоатация , предоставена в
електронен вид или на уебсайт. Често обаче е полезно инструкцията за
експлоатация да се предоставя в електронен вид и в Интернет, както и на
хартиен носител, тъй като това дава възможност на потребителя да изтегли
електронния файл, ако желае това и да възстанови инструкцията за
експлоатация, ако екземплярът на хартиен носител е изгубен. Тази практика
улеснява също така актуализирането на инструкцията за експлоатация ,
когато е необходимо.
§ 256 Език на инструкциите за експлоатация
Като общо правило всички инструкции, свързани със здравето и
безопасността, трябва да бъдат предоставяни на официалния(те) език(ци) на
ЕС на държавата-членка, в която се пуска на пазара и/или се пуска в
действие — вж. §246: коментари по точка 1.7.1.
Втора алинея на точка 1.7.4 следва да се разбира в светлината на точка
1.7.4.1. Машините трябва да бъдат придружени от оригинални инструкции,
т.е. инструкции, които са проверени от производителя или неговия
упълномощен представител. Ако оригиналните инструкции не са на
разположение на езика(езиците) на държавата-членка, в която машината се
пуска на пазара и/или в действие , машината трябва да бъде придружени от
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превод на оригиналните инструкции, заедно с оригиналните инструкции.
Целта на последното изискване е да се даде възможност на потребителите
за справки с оригиналните инструкции в случай на съмнение относно
точността на превода.
В трета алинея на точка 1.7.4 е предвидено изключение от посоченото в
първа алинея общо изискване във връзка с езика на инструкцията за
експлоатация. То се прилага за инструкциите за поддръжка, предвидени за
използване от специализиран персонал, назначен от производителя или
неговия упълномощен представител. Този специализиран персонал може да
бъде персонал на производителя или на неговия упълномощен
представител, или на дружество, което има договор или писмено
споразумение с производителя или неговия упълномощен представител за
обслужване на въпросната машина. Инструкциите, които са предназначени
изключително за такъв специализиран персонал, не е задължително да се
предоставят на езика(ците) на държавата на употреба, а могат да бъдат
предоставени на език, който този специализиран персонал разбира.
Тази дерогация не се прилага за инструкции за операции по поддръжката,
които следва да се извършват от потребителя или от персонала по
поддръжката, назначен от потребителя. С цел да бъде приложима
дерогацията, в инструкцията за експлоатация на производителя,
предназначена за потребителя, трябва ясно да е посочено кои операции по
поддръжката трябва да се извършват само от специализирания персонал,
назначен от производителя или неговия упълномощен представител.
1.7.4.1

Общи принципи на съставяне на инструкцията за
експлоатация

а) Инструкцията за експлоатация трябва да бъде съставена на един или
няколко от официалните езици на Общността. Думите „Оригинална
инструкция“ трябва да фигурират в
тези езикови версии на
инструкцията за експлоатация, които са проверени от производителя или
неговия упълномощен представител.
б) Когато не съществува „Оригинална инструкция“ на официалния(ите)
език(ци) на държавата, в която се използва машината, преводът на този
език или езици трябва да бъде предоставен от производителя или неговия
упълномощен представител или от лицето, което внася машината във
въпросната езикова зона. В тези преводи трябва да фигурират Думите
„Превод на оригиналната инструкция“.
...
§ 257 Съставяне и превод на инструкцията за експлоатация
В букви а) и б) на точка 1.7.4.1 е обяснено по-подробно как трябва да бъдат
изпълнени езиковите изисквания, посочени в точка 1.7.4.
В буква а) на точка 1.7.4.1 е обяснено, че оригиналните инструкции
представляват езиковите версии на инструкциите, които са проверени от
производителя или неговия упълномощен представител. В тези езикови
версии трябва да бъдат поставени думите „Оригинална инструкция“ (на
езика на всяка езикова версия). Производителят може да предостави
„Оригинална инструкция“ на един или повече езици.
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Буква б) на точка 1.7.4.1 се отнася до ситуацията, когато машината е пусната
на пазара в държава-членка, за която производителят или неговият
упълномощен представител не са съставили оригинална инструкция. Това
може да се случи например, ако вносител, дистрибутор или потребител
поеме инициативата да пусне машината на пазара или да я пусне в действие
в държава-членка, която първоначално не е била предвидена от
производителя. В такива случаи трябва да се предостави превод на
инструкцията за експлоатация на официалния(те) език(ци) на ЕС на
въпросната държава-членка от производителя или неговия упълномощен
представител или от лицето, което внася машините във въпросната езикова
област.
На практика това изискване предполага, че лицето, което внася машината
във въпросната езикова област, трябва или да получи превод от
производителя или неговия упълномощен представител, или, ако това е
невъзможно, той да преведе или осигури превода на инструкцията за
експлоатация — вж. § : коментари по член 2, буква и).
В преводите трябва да е посочен текстът „Превод на оригиналната
инструкция“ (на езика на всяка версия) и те трябва да бъдат придружени от
оригиналната инструкция — вж. § 254: коментари по точка 1.7.4.
1.7.4.1

Общи принципи на съставяне на инструкцията за
експлоатация (продължение)

...
в) Съдържанието на инструкцията за експлоатация трябва не само да
обхваща нормалната употреба на машината, но също така да взема
предвид предвидимата в разумни граници неправилна експлоатация.
...
§ 258 Предотвратяване на предвидимата неправилна експлоатация
В буква в) на точка 1.7.4.1 е подчертано, че инструкциите представляват
едно от средствата за предотвратяване на неправилна експлоатация на
машината. Това предполага, че когато се съставят инструкциите по всеки от
аспектите, изброени в точка 1.7.4.2, производителите трябва да отчитат
познанията за това как машината може да бъде подложена на неправилна
експлоатация в светлината на опита от предишна употреба на подобна
машина, разследванията на злополуки и познанията за лесно предвидимо
човешко поведение — вж. § 172: коментари по точка 1.1.1, буква и) и § 175:
коментари по точка 1.1.2, буква в).
1.7.4.1
...
г)

Общи принципи на съставяне на инструкцията за
експлоатация (продължение)
В случай на машини, предназначени за използване от оператори, които
не са професионалисти, при съставянето и представянето на
инструкцията за експлоатация трябва да се взема предвид
общообразователното ниво и съобразителността, която разумно
може да се очаква от тези оператори .
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§ 259 Инструкции за оператори, които не са професионалисти
В буква г) на точка 1.7.4.1 се прави разграничение между машините,
предназначени за оператори, които не са професионалисти и машините,
предназначени за професионална употреба. Текстът и оформлението на
инструкциите трябва да бъдат съобразени с аудиторията, към която са
насочени. Инструкциите за оператори, които не са професионалисти, трябва
да бъдат написани и представени на разбираем език за непрофесионалисти,
като се избягва специализирана техническа терминология. Това изискване е
от значение също така за машини, които могат да се използват както от
професионалисти, така и от непрофесионалисти.
Когато се доставят машини, предназначени за употреба от потребители,
като определени части са демонтирани за целите на транспорта или
опаковането, трябва да се обърне специално внимание, за да се гарантира,
че инструкциите за монтаж са пълни и точни и включват ясни, точни и
недвусмислени диаграми, чертежи или снимки — вж. § 264: коментари по
точка 1.7.4.2, буква и).
Стандартите от вид C за определени категории машини посочват
съдържанието на инструкциите за експлоатация, но обикновено не дават
насоки за тяхното съставяне и оформление. Общи насоки за съставянето на
инструкции за експлоатация са посочени в стандарт EN ISO 12100-2 172 .
Насоките, които са посочени в стандарт EN 62079 173 по отношение на
съставянето и оформлението на инструкции, също може да са полезни при
съставянето инструкциите за машини, въпреки че стандартът не е
хармонизиран според Директивата относно машините.
1.7.4.2

Съдържание на инструкцията за експлоатация

Всяка инструкция за експлоатация трябва при необходимост да съдържа
следната информация:
а) търговското име и адреса на управление на производителя или на
неговия упълномощен представител;
б) наименованието на машината, така както то е указано на самата
машина, с изключение на серийния номер (виж точка 1.7.3.);
...
§ 260 Съдържание на инструкцията за експлоатация — данни за
производителя и за машината
В точка 1.7.4.2 са обобщени основните аспекти, които трябва да бъдат
обхванати в инструкцията за експлоатация на производителя. Изразът „наймалко“ означава, че списъкът не следва да се счита за изчерпателен.
Следователно, ако за безопасната експлоатация е необходима някаква
информация, която не е посочена в точка 1.7.4.2, букви а)—х), тя трябва да
бъде включена в инструкцията за експлоатация. Изразът „при
необходимост“ означава, че аспектите, посочени в точка 1.7.4.2, букви а)—
172

EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 — Безопасност на машините. Основни положения, общи
принципи за проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи (ISO 12100-2:2003)
— вж. клауза 6.
173

EN 62079:2001 — Съставяне на инструкции. Структура, съдържание и представяне.
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х), трябва да бъдат обхванати от инструкциите само ако са от значение за
въпросната машина.
Данните, посочени в точка 1.7.4.2, са същите като данните, които трябва да
бъдат обозначени на машината — вж. § 250: коментари по точка 1.7.3. В
инструкцията за експлоатация обаче наименованието на машината трябва
да бъде изписано изцяло на езика на инструкцията. Серийният номер не се
изисква, тъй като инструкциите на производителя обикновено обхващат
модел или вид машина, а не отделен продукт.
Когато моделът на машината има няколко варианта, на потребителя трябва
да се укаже ясно кои конкретни части от инструкциите се прилагат за всеки
вариант. Аналогично, ако инструкциите обхващат повече от един модел или
вид, ако например обхващат няколко модела или вида машини, които спадат
към една и съща серия, на потребителя трябва да се укаже ясно кои
конкретни части от инструкциите се прилагат за всеки модел или вид.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
в) ЕО декларацията за съответствие или документ, представящ
съдържанието на ЕО декларацията за съответствие , в който се
указват характеристиките на машината, без задължително да се
включват серийният номер и подписът;
...
§ 261 Включване на ЕО декларацията
инструкцията за експлоатация

за

съответствие

в

Точка 1.7.4.2, буква в) се отнася до включването на ЕО декларацията за
съответствие в инструкцията за експлоатация. Подобно на инструкциите, ЕО
декларацията за съответствие трябва да придружава машината — вж. § 103:
коментари по член 5, параграф 1. За да изпълни това задължение,
производителят може да избира между следните две възможности:
 подписаната ЕО декларация за съответствие се включва в наръчника с
инструкциите за експлоатация. Това е подходящо в случай на единични
продукти или машини, произвеждани в малки количества,
 документ със съдържанието на ЕО декларацията за съответствие (не е
задължително да съдържа серийния номер и подписа) се включва в
наръчника с инструкциите за експлоатация, в който случай самата
подписана ЕО декларация за съответствие трябва да се предостави
отделно — вж. § 382: коментари по приложение II, част 1, раздел А.
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1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
г) общо описание на машината;
д) чертежи, диаграми, описания и обяснения, необходими за използване,
поддържка и ремонт на машината, както и за проверка на нейното
добро функциониране;
е)

описание
на
работното(ите)
място(места),
което(които)
може(могат) да бъде(бъдат) заето(и) от операторите;

...
§ 262 Описания, чертежи, диаграми и обяснения
Общото описание на машината, посочено в точка 1.7.4.2, буква г), цели да
даде възможност на потребителя да разпознае основните части на машината
и техните функции.
Точка 1.7.4.2, буква д) се отнася до информацията и обясненията, които са
необходими за безопасното използване, поддържка и ремонт на машината и
за проверка на нейното добро функциониране. (по-подробни изисквания за
съдържанието на инструкциите, свързани с тези аспекти, са посочени в
следващите раздели). Ясните и прости чертежи, диаграми, графики и
таблици обикновено са за предпочитане пред дългите писмени обяснения.
Въпреки това необходимите писмени обяснения следва да бъдат поставени
до илюстрациите, за които се отнасят.
Точка 1.7.4.2, буква е) се отнася до работните места, предвидени за
операторите. Аспектите, които следва да бъдат обхванати, включват
например:
 разположение на работните места,
 регулиране на седалките, подпорите за крака или други части на
машините, с оглед осигуряване на добра поза и намаляване на
вибрациите, които се предават до оператора — вж. § 183: коментари по
точка 1.1.8,
 разположението и обозначаването на органите за управление и техните
функции — вж. § 185: коментари по точка 1.2.2,
 различните режими на функциониране или управление и предпазните и
предупредителни мерки, свързани с всеки режим — вж. § 204: коментари
по точка 1.2.5,
 използването на защитни прегради и предпазни устройства, монтирани на
машината,
 използване на монтирано оборудване за улавяне или отвеждане на
опасни вещества или за поддържане на добри работни условия.

268

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
ж) описание на нормалната употреба на машината;
з) предупреждения относно начините, по които машината не трябва да
се използва, които опитът е показал, че биха могли да съществуват;
...
§ 263 Нормална употреба и предвидима неправилна употреба
Описанието на нормалната употреба на машината, посочено в точка 1.7.4.2,
буква ж), трябва да включва точно указване на целите, за които е
предвидена машината. Описанието на нормалната употреба на машината
трябва да посочва ограниченията по отношение на условията на употреба,
които са взети предвид в оценката на риска на производителя и в
проектирането и производството на машината — вж. § 171: коментари по
точка 1.1.1, буква з).
Описанието на нормалната употреба на машината трябва да обхваща всички
различни работни режими и етапи на употреба на машината и да посочва
безопасните стойности на параметрите, от които зависи безопасната
употреба на машината. Тези параметри могат да включват например:
 максималното натоварване за подемни машини,
 максималния наклон, на който подвижна техника може да се използва без
загуба на устойчивост,
 максималната скорост на вятъра, при която машината може да се
използва безопасно на открито,
 максималните размери на обработваните детайли,
 максималната скорост за въртящите се инструменти, когато има опасност
от счупване вследствие на превишена скорост,
 вида на материалите, които могат да бъдат обработвани безопасно от
машината.
В точка 1.7.4.2, буква з) се изисква инструкциите на производителя да
съдържат предупреждения срещу предвидимата в разумни граници
неправилна експлоатация на машината — вж. § 172: коментари по точка
1.1.1, буква и) и § 175: коментари по точка 1.1.2, буква в). С цел избягване на
такава неправилна експлоатация е от полза да се посочат на потребителя
обичайните причини за такава неправилна експлоатация и да се обяснят
възможните последици. Предупрежденията срещу предвидимата в разумни
граници неправилна експлоатация на машината следва да отчитат обратната
връзка от потребителите и информацията за злополуки и инциденти,
свързани с подобни машини.
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1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
и) инструкции относно монтажа, инсталирането и свързването,
включително чертежи, схеми, начините на закрепване и указване на
рамата или фундамента , на които трябва да бъде монтирана
машината;
й) инструкции относно инсталирането и монтажа, предназначени да
намалят шума и вибрациите;
...
§ 264 Монтаж, инсталиране и свързване
Точка 1.7.4.2, буква и) обхваща дейностите, които следва да бъдат
извършени от потребителя или от негово име, преди машината да бъде
пусната в действие.
Инструкциите за монтаж са необходими за машини, които не се доставят на
потребителя готови за употреба, например когато елементи на машината са
демонтирани за целите на транспортирането или опаковането. Трябва да се
обърне специално внимание на инструкциите за монтаж, когато монтажът
ще се извършва от оператори, които не са професионалисти — вж. § 258:
коментари по точка 1.7.4.1, буква в).
Инструкциите за монтаж на сменяемо съоръжение трябва да посочват вида
или видовете основни машини, с които оборудването може безопасно да се
използва и да включват необходимите инструкции за безопасния монтаж на
сменяемо съоръжение към основната машина, извършван от потребителя —
вж. § 41: коментари по член 2, буква б).
В случай на машина, която се доставя без задвижваща система,
инструкциите трябва да съдържат всички необходими спецификации на
задвижващата система, която ще бъде монтирана, като вид, мощност и
начини на свързване и да включват точни инструкции за монтажа на
задвижващата система — вж. § 35: коментари по член 2, буква а), първо
тире.
Инструкции за инсталиране са необходими за машини, които трябва да
бъдат инсталирани и/или поставени върху специални подпори, конструкции
или сгради, на основи или на земята, за да се гарантира тяхната безопасна
експлоатация и устойчивост. В инструкциите трябва да са посочени нужните
размери и характеристики на товароносимост на подпорите и начините,
които трябва да се използват за закрепване на машината към нейните
подпори. За предназначените да бъдат инсталирани на транспортни
средства машини в инструкциите трябва да са посочени превозните средства
или ремаркета, на които машините могат да бъдат безопасно инсталирани,
като това се прави чрез техните технически характеристики, или, когато е
необходимо, чрез назоваване на конкретни модели превозни средства — вж.
§ 37: коментари по член 2, буква а), трето тире.
В инструкциите за свързване трябва да бъдат описани мерките, които да се
използват за гарантиране на безопасното свързване на машината към
енергозахранването, захранването с флуиди и т.н. Трябва да бъдат посочени
съответните характеристики на захранването, като например напрежение,
мощност, налягане или температура. Безопасното свързване на машината
270

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

към средствата за отвеждане на опасни вещества също трябва да бъде
посочено, когато тези средства не са неразделна част от машината.
Точка 1.7.4.2, буква й) се отнася до специалния аспект на инструкциите за
инсталиране и монтаж, свързан с намаляването на емисиите на шум и
вибрации.
Що се отнася до шума, в инструкциите трябва да е посочен, където е
целесъобразно, правилният монтаж и инсталирането на оборудването,
предоставено от производителя на машината с оглед намаляване на
емисиите на шум.
Що се отнася до вибрациите, инструкциите може да включват например
спецификации за фундамента с подходящите характеристики на затихване.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
к) инструкции относно пускането в действие и използването на машината
и при необходимост инструкции относно обучението на операторите;
...
§ 265 Пускане в действие и използване
Точка 1.7.4.2, буква к) се отнася първо до инструкциите за пускане в
действие на машините — вж. § 86: коментари по член 2, буква к).
Инструкциите за пускане в действие следва да посочват всички необходими
настройки, проверки, инспекции или функционални изпитвания, които да
бъдат извършени след монтажа и инсталирането на машината и преди
нейното пускане в действие. Следва да бъдат описани всички специални
процедури, които трябва да се изпълняват. Същата информация следва да
се предостави и за повторно пускане на машината в действие, например
след преместване на ново място или след големи ремонти.
Вторият аспект на инструкциите, посочен в точка 1.7.4.2, буква к), се отнася
до използването на машините. Инструкциите трябва да се отнасят до
различните етапи от използването на машините. По целесъобразност
инструкциите следва да обхващат:
 нормалната работа, настройване и регулиране на машината,
 правилната употреба на органите за управление, защитните прегради и
предпазните устройства,
 използването на специалните инструменти или оборудването,
предоставено заедно с машината — вж. § 117: коментари по точка 1.1.2,
буква д),
 избирането и безопасното използване на всички режими на
функциониране или на управление — вж. § 204: коментари по точка 1.2.5,
 специалните предпазни мерки, които следва да бъдат предприети при
конкретните условия на употреба.
§ 266 Обучение на операторите
Третият аспект, посочен в точка 1.7.4.2, буква к), е обучението на
операторите. Производителят на машините следва да указва дали е
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необходимо специално обучение по отношение на безопасното използване
на машините. Обикновено това е целесъобразно само в случай на машини,
предназначени за професионална употреба.
От производителя не се очаква с инструкциите да предоставя пълна
програма на обучение или ръководство за обучение. Инструкциите обаче
може да посочват важните аспекти, които следва да бъдат обхванати от
обучението на операторите, за да се подпомогнат работодателите при
изпълнението на техните задължения във връзка с предоставяне на
подходящо обучение на операторите. В това отношение следва да се
отбележи, че за определени категории машини обучението на операторите и
програмите за обучение може да са предмет на националните разпоредби за
прилагане на Директива 2009/104/ЕО — вж. § 140: коментари по член 15.
В допълнение към основната информация за обучението в инструкциите
някои производители на машини предлагат на потребителите също и услуги
за обучение на оператори, като тези услуги обаче са извън приложното поле
на Директивата относно машините.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
л) информация относно остатъчните рискове, които съществуват
въпреки факта, че принципите на безопасност са интегрирани при
проектирането на машината и че са взети мерки за защита и
допълнителни предпазни мерки;
м) инструкции относно предпазните мерки, които трябва да бъдат взети
от потребителите, включително при необходимост личните предпазни
средства, които трябва да се предвидят;
...
§ 267 Информация относно остатъчните рискове
Букви л) и м) от точка 1.7.4.2 се отнасят до важен аспект от третата стъпка на
принципите за осигуряване на безопасността — вж. § 174: коментари по
точка 1.1.2, буква б). В съответствие с точка 1.7.4.2, буква л) инструкциите
трябва да включват ясно отчитане на всички рискове, които не са били
намалени в достатъчна степен чрез присъщите мерки за осигуряване на
безопасността при проектирането или чрез вградените технически предпазни
мерки.
Целта на тази информация е да се даде възможност на потребителя да
предприеме необходимите предпазни мерки, посочени в точка 1.7.4.2,
буква м). Мерките, които следва да бъдат посочени в инструкциите, може да
включват например:
 използване на допълнителни екрани или защитни прегради на работното
място,
 организирането на безопасни системи на работа,
 поверяването на определени
упълномощени оператори,

задачи

 предоставянето и използването на ЛПС.
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Следва да се отбележи, че подборът, осигуряването и използването на ЛПС
са отговорност на работодателите и отговарят на националните разпоредби
за прилагане на Директива 89/656/ЕИО. 174 Въпреки това в инструкциите на
производителя на машината може да е указан видът на ЛПС, които следва
да се използват за защита срещу остатъчните рискове, произтичащи от
машината. По-специално, ако машината е оборудвана със закрепващи
устройства за закрепване на ЛПС срещу падане от височина, трябва да
бъдат посочени съвместимите ЛПС — вж. § 237: коментари по точка 1.5.15 и
§ 374: коментари по точка 6.3.2.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
н) основните характеристики на инструментите, които могат да бъдат
монтирани на машината;
...
§268 Основни характеристики на инструментите
Точка 1.7.4.2, буква н) се отнася до инструкциите, свързани с инструменти,
които не са постоянно захванати към машината и могат да бъдат подменяни
от потребителя. Тези инструменти не се считат за част от машината — вж.
§ 41: коментари по член 2, буква б). Въпреки това безопасното използване на
машината често зависи от поставянето и използването на подходящите
инструменти.
Следователно
инструкциите
следва
да
посочват
характеристиките на инструментите, от които зависи безопасната употреба.
Това е особено важно за бързо движещи се или бързо въртящи се
инструменти, за да се избегнат рисковете, дължащи се на счупване и
изхвърляне на парчета от инструменти или на изхвърляне на самите
инструменти — вж. § 207 и § 208: коментари по точки 1.3.2 и 1.3.3.
Основните характеристики, които следва да бъдат посочени, включват
например:
 максимални или минимални размери и маса на инструментите,
 материали за съставните части на инструменти и инструментални
блокове,
 изискваната форма или други съществени проектни характеристики на
инструментите,
 съвместимостта на инструментите с държачите на инструменти на
машината.

174

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания
за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства
на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО) — ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18.
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1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
о) условията, при които машините отговарят на изискването за
стабилност по време на употреба, транспортиране, монтаж или
демонтаж, когато не се употребяват или по време на изпитвания или
предвидими повреди;
...
§ 269 Условия за стабилност
Точка 1.7.4.2, буква о) е свързана с изискванията, посочени в точки 1.3.1,
2.2.1, 3.4.1, 3.4.3, 4.1.2.1, 4.2.2, 5.1 и 6.1.2 във връзка със стабилността.
Когато проектирането и производството на машината гарантират
стабилността на машината при дадени определени условия, тези условия
трябва да бъдат посочени в инструкциите.
По-специално, когато стабилността зависи от спазване на определени
ограничения по отношение на условията на употреба на машината, като
например максимален наклон, максимална скорост на вятъра, максимален
обсег или положението на определени елементи на машината, тези гранични
стойности трябва да бъдат посочени и да бъдат дадени необходимите
обяснения за използването на съответните предпазни и предупредителни
устройства, които са монтирани на машината, а също и как да се избягват
опасни ситуации.
В инструкциите трябва да бъде обяснено също и как да се гарантира
стабилността на машината или нейните части през други етапи от жизнения
цикъл на машината — вж. § 173: коментари по точка 1.1.2, буква а). Когато са
необходими специални мерки с оглед гарантиране на стабилността по време
на тези етапи, мерките, които следва да бъдат предприети и средствата,
които следва да се използват, също трябва да бъдат посочени.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
п) инструкции, позволяващи да се направи така, че операциите по
транспортиране, товаро-разтоварна дейност и складиране да бъдат
извършвани напълно безопасно, като се указва масата на машината и
на различните нейни елементи, когато те трябва редовно да бъдат
транспортирани поотделно;
...
§ 270 Транспортиране, товаро-разтоварна дейност и складиране
Точка 1.7.4.2, буква п) е свързан с изискванията, които се отнасят до товароразтоварните операции за машините и на техните части — вж. § 180:
коментари по точка 1.1.5.
Инструкциите за безопасно транспортиране, товаро-разтоварни операции и
складиране на машините и на частите, които следва да се транспортират
отделно, следва да включват по целесъобразност:
 инструкции за безопасно ръчно повдигане и придвижване на машините
или на частите, които трябва да се преместват на ръка,
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 инструкции за използването на места за закрепване към подемни машини,
указване на масата на машините и на частите, които трябва да се
транспортират,
 инструкции по отношение на осигуряване на стабилността по време на
транспортиране и съхранение, в това число използване на всякакво
специализирано оборудване за тази цел,
 описание на специалните мерки за манипулиране с опасни инструменти
или части.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
р) начин на действие в случай на инцидент или повреда; ако е възможно
настъпване на блокиране, начинът на действие, който трябва да се
спазва, за да се позволи безопасно деблокиране;
...
§ 271 Процедури в
деблокиране

аварийни

ситуации

и

начини

за

безопасно

В точка 1.7.4.2, буква р) се изисква от производителите на машините да
предвидят евентуално неправилно функциониране на машината и да
посочат процедурите, които трябва да се следват при аварийни ситуации.
Мерките, които следва да бъдат посочени, включват например начините,
които трябва да се използват, за да бъдат спасени ранени лица, да бъде
извикана помощ или да бъдат спасени хора, затворени в машина — вж.
§ 236: коментари по точка 1.5.14.
В инструкциите трябва да е описан също така процедурата, койято трябва да
се следва в случай на блокиране на движещи се части и да е обяснена
употребата на всички специални предпазни средства или инструменти, които
са осигурени за тази цел — вж. § 212: коментари по точка 1.3.7.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
с) описание на операциите по регулиране и поддръжка, които
потребителят трябва да извършва, както и на превантивните мерки
при поддръжка, които трябва да бъдат спазвани;
т) инструкции, целта на които е операциите по регулиране и поддръжка
да могат да бъдат извършвани безопасно, включително относно
предпазните мерки, които трябва да бъдат вземани по време на тези
операции;
у) спецификации на резервните части, които трябва да бъдат използвани,
когато това оказва влияние върху здравето и безопасността на
операторите;
...
§ 272 Регулиране, поддръжка и резервни части
В точка 1.7.4.2, буква с) се изисква производителят да опише операциите по
регулиране и поддръжка, които следва да бъдат извършвани от потребителя.
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По-специално инструкциите трябва да посочват операциите за регулиране и
поддръжка, които трябва да бъдат извършвани и да указват тяхната честота.
В инструкциите трябва да бъдат изброени елементите или частите на
машината, които трябва редовно да се проверяват с оглед откриване на
прекомерно износване, интервалите между тези проверки (от гледна точка на
продължителността на употреба или броя цикли), характерът на
необходимите инспекции или изпитванията и оборудването, което следва да
бъде използвано. Трябва да бъдат посочени критериите за ремонт и подмяна
на износени части — вж. § 207: коментари по точка 1.3.2.
Точка 1.7.4.2, буква т) е свързан с изискванията, посочени в точки 1.6.1—
1.6.5 във връзка с поддръжката. В инструкциите следва да са посочени
необходимите методи и процедури, които да се следват, за да се гарантира,
че операциите по регулиране и поддръжка могат да се извършват безопасно.
Следва да бъдат указани съответните предпазни и предупредителни мерки,
които трябва да бъдат предприети по време на операциите по поддръжката.
Инструкциите трябва да включват по целесъобразност:
 информация за изключването на машината от източниците на енергия,
заключването на изключвателя, отвеждането на остатъчната енергия и
проверката на безопасното състояние на машината — вж. § 241:
коментари по точка 1.6.3,
 мерки за гарантиране на безопасността на операциите по поддръжката,
които трябва да се извършват, докато машината работи,
 методи, които следва да се използват за безопасното демонтиране и
подменяне на елементи — вж. § 239: коментари по точка 1.6.1,
 предпазни мерки, които следва да бъдат предприети, когато се почистват
вътрешни части, които са съдържали опасни вещества — вж. § 243:
коментари по точка 1.6.5,
 средствата за достъп, които следва да се използват за извънредни
ремонти — вж. § 240: коментари по точка 1.6.2.
Точка 1.7.4.2, буква у) се отнася до информация за резервните части. По
принцип снабдяването с резервни части не е обхванато от разпоредбите на
Директивата относно машините и по тази причина е въпрос на договорни
споразумения между производителя и потребителя. Когато обаче части,
които са подложени на износване, трябва да бъдат подменени с оглед на
защитата на здравето и безопасността на потребителите, спецификациите
на подходящите резервни части трябва да бъдат дадени в инструкциите.
Примери за такива резервни части са:
 защитни прегради за демонтируеми съоръжения за механично предаване
на въртящ момент — вж. § 319: коментари по точка 3.4.7,
 гъвкави защитни прегради , подложени на износване — вж. § 216:
коментари по точка 1.4.1,
 филтри за системи за осигуряване на чист въздух на работните места —
вж. § 182: коментари по точка 1.1.7 и § 322: коментари по точка 3.5.3,
 носещи елементи на подемни машини — вж. § 340 и § 341: коментари по
точки 4.1.2.4 и 4.1.2.5,
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 защитни прегради и техните системи за закрепване, използвани за
задържане на изхвърлени предмети или части на машини — вж. § 216:
коментари по точка 1.4.1.
1.7.4.2
...

Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)

ф) следната информация относно емисии от излъчван във въздуха шум:


А-претегленото ниво на звуково налягане на работните
места, когато то превишава 70 dB (A); когато това ниво е
по-ниско или равно на 70 dB (A), това трябва да се посочи,



върховата С-претеглена моментна стойностнана звуково
налягане на работните места, когато то превишава 63 Pa
(130 dB спрямо 20 μΡa),



А-претегленото ниво на звукова мощност, излъчена от
машината, когато А-претегленото излъчено ниво на звуково
налягане на работните места превишава 80 dB (A).

Тези стойности или се измерват реално на въпросната машина, или се
установяват въз основа на измервания, извършени за технически сравнима
машина, представителна за машината, която ще бъде произвеждана.
Когато машината е с много големи размери, указването на Апретегленото ниво на звукова мощност може да се замени с указване на
А-претеглените нива на звуково налягане в определени места около
машината.
Когато не се прилагат хармонизираните стандарти, звуковите нива
трябва да се измерват чрез използване на най-подходящия метод за
машината. Когато са посочени стойностите на звуковите емисии,
трябва да бъде указана точността на измерване на тези стойности.
Условията на функциониране на машината по време на измерването и
използваните методи на измерване трябва да бъдат описани.
Когато работното(ите) място(места) не е(са) определено(и) или не
може(могат) да бъде(бъдат) определено(и), А-претегленото ниво на
звуково налягане трябва да бъде измерено на разстояние 1 метър от
повърхността на машината и на височина 1,60 метра над пода или
площадката за достъп. Трябва да се посочат мястото и стойността на
максималното звуково налягане.
Ако специалните директиви на Общността предвиждат други изисквания
относно измерването на нивата на звуково налягане или мощност, тези
директиви трябва да бъдат прилагани, а съответните предписания на
настоящата точка не се прилагат;
...
§ 273 Декларация за шумовите емисии
В точка 1.7.4.2, буква ф) е посочена информацията за емисиите на шум,
излъчвани във въздуха, която следва да бъде посочена в документа, който
понастоящем се нарича „декларация за емисиите на шум“. Декларацията има
две основни цели:
277

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

 да подпомага потребителите при избора на машини с намалени емисии
на шум,
 да предоставя полезна информация за оценката на риска, която трябва
да бъде направена от работодателя в съответствие с националните
разпоредби за прилагане на член 4 от Директива 2003/10/ЕО по
отношение на експозицията на работниците на рисковете от шум 175 .
В това отношение следва да се напомни, че декларацията на производителя
за емисиите на шум предоставя информация само за приноса на самата
машина към шума на работното място. Нивото на излагане на работниците
не може просто да се пресметне въз основа на декларацията на
производителя за емисиите на шум, тъй като излагането на операторите е
повлияно също така от други фактори — вж. § 229: коментари по точка 1.5.8.
Информацията, която следва да бъде предоставена в декларацията за
емисиите на шум, включва три различни количества шумови емисии:
1. А-претегленото ниво на звуково налягане— L pA — произведено от
машината на нейното(ните) работно(и) място(места). Това е
усредненото ниво на А-претеглено звуково налягане за определено
време, което е представително за пълния работен цикъл на машината.
Тъй като това е стойност на емисия, в нея не се включва влиянието на
заобикалящата среда на машината, като отразен шум от стени или
шум от други източници на работното място.
Това количество следва да бъде определено чрез измерване за
всички машини, като се използва подходящ протокол на изпитване, без
значение дали машината се счита за шумна. Ако измерената стойност
не надвишава 70 dB(A), това трябва да бъде отчетено в инструкциите.
Ако измерената стойност надвишава 70 dB(A), измерената стойност
трябва да бъде посочена в инструкциите.
2. Върховата С-претеглена моментна стойност на звуково налягане,
известна още като С-претеглено върхово ниво на звуковото налягане
— L pCpeak . Това е максималната стойност, достигната от Спретегленото звуковото налягане за определен период от време,
представителна за пълния работен цикъл на машината.
Тази стойност е представителна за машината, която излъчва
предимно импулсен шум. В инструкцията трябва да се посочи
единствено, ако измерената стойност надвишава 63 Pa (130 dB по
отношение 20 μPa).
3. А-претегленото ниво на звукова мощност — L WA . Това количество
представлява излъчената във въздухазвукова енергия , излъчвана от
машината в пространството и следователно характеризира машината
като източник на шум. Това е най-важното количество на шумовите
емисии и не зависи от заобикалящата среда, в която е поставена
машината.
175

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на
работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива
по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр.
38 — вж. по-специално член 4, параграф 6, буква е).
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Тъй като измерването на L WA може да бъде сложно, тази стойност
трябва да се измерва и посочва в инструкциите за експлоатация само
ако L pA на някое от работните места надвишава 80 dB(A).
Втора алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) предполага, че в случай на серийно
производство, изпитването може да бъде извършвано на представителна
извадка от технически съпоставими машини. В случай на единично
производство производителят трябва да определи чрез измерване емисиите
на шум за всеки елемент от доставената машина.
Трета алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) се отнася до случая на много големи
машини, за които определянето на нивото на звуковата мощност — L WA —
може да бъде изключително сложно. С цел да се определи дали дадена
категория машини следва да се счита за много голяма, трябва да се обърне
внимание както върху разпространението, така и върху насочеността на
източниците на звук на машината и изискваното усилие за определяне на
нивото на звукова мощност — L WA . Дали дадена категория машини следва да
се счита за много голяма, трябва да бъде посочено в съответните правила за
изпитване за шум. За такива много големи машини декларацията за L WA
може да бъде заместена с декларация за нивата на звуково налягане на
емисиите — L pA — на определени места около машината.
Четвърта алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) се отнася до методите, които
следва да се използват за измерване на емисиите на шум. Работните
условия оказват голямо въздействие върху емисиите на шум. Следователно
измерването на емисиите на шум следва да се извършва при условия, които
са повторими и представителни за предвидимите условия на употреба на
машините. Когато дадени правила за изпитване, посочени в хармонизиран
стандарт, определят работните условия, при които следва да се извършва
измерването, позоваването на този хармонизиран стандарт е достатъчно, за
да се укажат работните условия и използваните методи на измерване. Когато
се използват други методи на изпитване, работните условия и използваните
методи на измерване трябва да бъдат указани в декларацията за емисиите
на шум.
В четвърта алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) се изисква също така степента
на точност, която е свързана с измерените стойности, да бъде посочена в
декларацията за емисиите на шум. Съвременното техническо знание не
позволява да се определи степента на точност, свързана с измерване на
стойностите на L pCpeak . В съответните правила за изпитване следва да се
даде упътване по отношение на определянето на степента на точност,
свързана с измерването на L pA на работни места и на L WA .
В пета алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) е обяснено как чрез измерване да се
определи нивото на звуково налягане на емисиите — L pA — на работните
места за машини, при които операторите не заемат строго определени
работни места. Ако се използва методът, посочен в тази алинея,
декларацията за шумовите емисии трябва да указва къде са измерени
стойностите на L pA .
Последната алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) се отнася до
Директива 2000/14/ЕО за съоръжения, предназначени за използване на
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открито 176 . Директивата относно съоръженията, предназначени за
използване на открито, се прилага за машините в нейното приложно поле, в
допълнение към Директивата относно машините, по отношение на емисиите
на шум в околната среда — вж. § 92: коментари по член 3.
Директивата относно съоръженията, предназначени за използване на
открито, изисква съоръженията в нейното приложно поле да притежават
маркировка, придружаваща маркировката „СЕ“, която указва гарантираното
ниво на звукова мощност (т.е. стойността на нивото на звукова мощност,
измерена посредством метода, посочен в приложение III към директивата,
плюс стойността на степента на точност, дължаща се на производствени
изменения и измервателни процедури).
Последната алинея на точка 1.7.4.2, буква ф) означава, че за машини в
обхвата на Директивата относно съоръженията, предназначени за
използване на открито, третата стойност, която следва да бъде указана в
декларацията за шумовите емисии от инструкциите, е гарантираното ниво на
звукова мощност, а не измереното ниво на звукова мощност — L WA .
Изискванията обаче, посочени в първа алинея на точка 1.7.4.2, буква ф),
касаещи А-претегленото ниво на звуково налягане, L pA и C-претегленото
върхово ниво на звуково налягане — L pCpeak , остават приложими за такива
машини.
1.7.4.2
Съдържание на инструкцията за експлоатация (продължение)
...
х) когато машината може да излъчва нейонизиращи лъчения, които биха
могли да навредят на хората, по-специално на лицата, използващи
активни или неактивни имплантируеми медицински изделия, трябва да
бъде предоставена информация относно влиянието на излъчването
върху оператора и изложените на опасност лица.
§ 274 Имплантируеми медицински изделия
Изискването, посочено в точка 1.7.4.2, буква х) се отнася до конкретния
случай на остатъчен риск, дължащ се на нейонизиращи лъчения — вж. § 232:
коментари по точка 1.5.10. Трябва да бъде предоставена информация за
естеството на тези емисии на лъчения, по-специално ако има вероятност да
бъде засегнато функционирането на имплантируеми медицински изделия.
1.7.4.3

Търговски документи

Търговските документи, които представят машината, не трябва да влизат в
противоречие с инструкцията за експлоатация по отношение на аспектите,
свързани с безопасността и опазването на здравето. Търговските документи,
които описват експлоатационните характеристики на машината, трябва да
съдържат същата информация относно емисиите като инструкцията за
експлоатация.

176

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за
сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на
съоръжения, предназначени за употреба извън сградите — ОВ L 162 , 3.7.2000 г., стр. 1.
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§ 275 Търговски документи
Докато инструкциите за експлоатация, предоставени с машините, са основно
предназначени да осигурят безопасната употреба на машините, търговските
документи имат основно търговска функция. В точка 1.7.4.3 обаче се изисква
инструкциите и търговските документи, свързани с машините, да си
съответстват. Това е особено важно, що се отнася до нормалната употреба
на машината, посочена в точка 1.7.4.2, буква ж), тъй като е вероятно
потребителите да избират машини за своите цели въз основа на търговските
документи.
Второто изречение на точка 1.7.4.3 е предназначено да помогне на
потребителите да подбират машини с намалени нива на емисии на шум,
вибрации, вредни лъчения или опасни вещества. По-специално стойностите,
включени в декларацията за шумовите емисии, изисквана с точка 1.7.4.2,
буква ф) и информацията за вибрациите, изисквана с точки 2.2.1.1 и 3.6.3.1,
трябва да бъдат включени в търговските документи, в които са посочени
експлоатационните характеристики на машините. Много търговски брошури
или каталози включват раздел или таблица, в която са посочени основните
експлоатационни параметри на машините, като мощност, скорост, капацитет,
производителност и т.н., за да се даде възможност на потенциалните
клиенти да избират машини, които са подходящи за техните нужди. Този
раздел е подходящо място да се включи изискваната информация за
емисиите.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СЪЩЕСТВЕНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ
КАТЕГОРИИ МАШИНИ

Машините, предназначени за използване в хранително-вкусовата или
фармацевтичната промишленост, преносимите ръчно държани и/или ръчно
водими машини, , преносимите машини за закрепване и другите машини с
ударно действие, както и машините за обработване на дърво и на материали
с подобни физически характеристики, трябва да отговарят на всички
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, описани в
настоящата част (виж общите принципи, точка 4.
§ 276 Допълнителни изисквания към определени категории машини
В част 2 на приложение I са посочени допълнителни съществени изисквания
за безопасност и опазване на здравето за четири конкретни категории
машини. Те се прилагат към тези машини в допълнение към съответните
изисквания от част 1 на приложение I и, когато е приложимо, на другите
части на приложение I — вж. § : коментари по Общ принцип 4.
2.1. МАШИНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ
И
МАШИНИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ЗА
КОЗМЕТИЧНАТА ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
2.1.1.

Общи положения

Машините, предназначени за използване с хранителни продукти или с
козметични или фармацевтични продукти, трябва да бъдат проектирани и
изработени така, че да се избегне всеки риск от инфекция, заболяване или
заразяване.
Трябва да бъдат спазвани следните изисквания:
а) материалите, които са в допир или са предназначени да бъдат в допир с
хранителни продукти или с козметични или фармацевтични продукти
трябва да отговарят на изискванията, установени в съответните
директиви. Машината трябва да бъде проектирана и изработена така,
че тези материали да могат да се почистват преди всяко използване;
когато това е невъзможно, трябва да се използват елементи за
еднократна употреба;
б) всички повърхности, които са в допир с хранителни продукти или с
козметични или фармацевтични продукти, различни от елементите за
еднократна употреба, трябва:
 да бъдат гладки и без грапавини или вдлъбнатини, които могат да
задържат органични вещества, като същото изискване се прилага към
свръзките между две повърхности,
 да са проектирани и изработени така, че да се намаляват до минимум
издатините, ръбовете и вдлъбнатините на сглобките,
 да могат лесно да бъдат почиствани и дезинфекцирани, ако е
необходимо след сваляне на лесно демонтируемите части; вътрешните
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повърхности трябва да бъдат закръглени с радиус, достатъчен да
позволява пълно почистване;
в) течностите, газовете и аерозолите, получени от хранителни продукти
или от козметични или фармацевтични продукти, както и течностите за
почистване, дезинфекция и измиване трябва да е възможно да бъдат
източвани напълно от машината (ако е възможно в положение
„почистване“);
г) машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се
предотвратява всяко проникване на вещества или живи същества, поспециално насекоми, или натрупването на органични вещества в места,
които не могат да се почистват;
д) машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че нито едно
опасно за здравето спомагателно вещество, включително използваните
смазочни материали, не трябва да може да влиза в контакт с хранителни,
козметични или фармацевтични продукти. Когато е необходимо, машината
трябва да бъде проектирана и изработена така, че да позволява да се
проверява спазването на това изискване.
2.1.2.

Инструкция за експлоатация

В инструкцията за експлоатация на машините, предназначени за хранителновкусовата промишленост и машините, предназначени за използване с
козметични или фармацевтични продукти, трябва да се указват
препоръчваните продукти и методи на почистване, дезинфекция и измиване
не само за леснодостъпните места, но също за местата с невъзможен или
непрепоръчителен достъп.
§ 277 Хигиенни изисквания към машини, предназначени за използване
с хранителни, козметични или фармацевтични продукти
Изискванията, посочени в точка 2.1, се прилагат за машини, предназначени
за използване с хранители продукти или с козметични или фармацевтични
продукти. Изискванията се прилагат без значение дали въпросните храни
или продукти са за консумация от човека или от животни. Споменатите
машини включват например машини за производство, приготвяне, готвене,
преработване, охлаждане, обслужване, съхранение, транспортиране,
климатизиране, опаковане и разпределяне на храни, козметични и
фармацевтични продукти.
Изискванията, посочени в точка 2.1.1, буква а)—д), имат за цел да се избегне
всяко опасно замърсяване на хранителни, козметични или фармацевтични
продукти от материалите, използвани за производството на машините, от
околната среда на машината или от спомагателни вещества, използвани в
машината.
Тези изисквания следва да се прилагат във връзка със съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в точка 1.1.3 —
по отношение на материалите и продуктите, точка 1.5.13 — по отношение на
емисиите на опасни материали и вещества и точка 1.6 — по отношение на
поддръжката.
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Точка 2.1.1, буква а) се отнася до материалите на съставните части на
машините, които са предназначени за контакт с хранителни, козметични или
фармацевтични продукти.
„Съответните директиви“ посочени в точка 2.1.1, буква а), включват:


Регламент (ЕО) № 1935/2004 177 относно материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни,



Директива 84/500/ЕИО 178
относно
предназначени за контакт с храни,



Директива 2002/72/ЕО 179 относно материали и предмети от пластмаси,
предназначени за контакт с храни.

керамичните

предмети,

Когато вложените в машините материали, предназначени за контакт с храни,
са придружени от писмена декларация (като декларацията за съответствие,
предвидена в член 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004), тази декларация
трябва да бъде включена в техническото досие за машините в съответствие
с приложение VII, част А, точка 1, буква а), девето тире. Ако случаят не е
такъв, производителят на машините трябва да документира пригодността на
въпросните материали в техническото досие за машините.
В точка 2.1.1, букви б) и в) се изисква машините да бъдат проектирани и
произведени по такъв начин, че да се улесни пълното и цялостно почистване
и да се позволи веществата, които могат да замърсят хранителните,
козметичните или фармацевтичните продукти, като например отпадъци,
почистващи препарати, дезинфектанти или измиващи продукти, да бъдат
напълно изхвърлени или източени. Когато се използват тръби или маркучи за
пренос на хранителни, козметични или фармацевтични продукти, те могат да
бъдат свързани с резба, при условие че тя е изолирана от потока на
продуктите, например чрез подходящи уплътнения или фланци, по такъв
начин, че тя да не е в пряк контакт с преработвания продукт.
В точка 2.1.1, буква г) се изисква машините да бъдат проектирани и
изработени така, че да предотвратяват всяко проникване на замърсители от
околната среда на машината, като прах или мазнини или живи същества като
насекоми, от входни участъци на машината, които не могат да бъдат
почиствани и да се предотвратява натрупването на всякакви органични
вещества в такива части.
В точка 2.1.1, буква д) се изисква машините да бъдат проектирани и
произведени така, че да предотвратяват замърсяването на хранителните,
козметичните или фармацевтичните продукти от спомагателни вещества,
използвани в машината, като например смазочни материали или
хидравлични течности.
177

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и
за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО — ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4. В
съответствие с член 26 от регламента позоваванията на отменените директиви следва да се
считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 1935/2004.
178

Директива на Съвета от 15 октомври 1984 г. за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни — ОВ
L 277, 20.10.1984 г., стр. 12.
179

Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г. относно материали и предмети от
пластмаси, предназначени за контакт с храни — ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.
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Изискването, посочено в точка 2.1.2, е допълнително
изисквания, свързани с инструкциите, посочени в точка 1.7.4.

към

общите

В точка 2.1.2 се изисква от производителя на машините да посочи
подходящите методи за почистване, включително методи за почистване на
пространствата, които обикновено не са достъпни или до които достъпът
може да е опасен. Той трябва да посочи също така продуктите, които да се
използват за почистване. Производителят на машините не следва да
посочва конкретни марки почистващи продукти, но трябва да посочи
съответните характеристики на продуктите, които да се използват, поспециално по отношение на химичната и механичната устойчивост на
материали на машината. Ако е необходимо, трябва да бъдат поставени
предупреждения срещу използването на неподходящи почистващи продукти.
Общи спецификации за хигиенните изисквания към машините са посочени в
стандарт EN ISO 14159 180 . Спецификации за хигиенните изисквания към
машини за обработване на хранителни продукти са посочени в стандарт
EN 1672-2 181 .
2.2. ПРЕНОСИМИ
МАШИНИ
2.2.1.

РЪЧНО

ДЪРЖАНИ

И/ИЛИ

РЪЧНО

ВОДИМИ

Общи положения

Преносимите ръчно държани и/или ръчно водими машини трябва:
 съобразно вида на машината тя трябва да има опорна повърхност
с достатъчни размери и достатъчен брой ръкохватки и опори с
подходящи размери, разположени така, че да се осигури
устойчивост на машината при нормалните работни условия,
 когато ръкохватките не могат да бъдат освободени напълно
безопасно, машината трябва да бъде снабдена с командни органи
за за ръчно пускане и/или спиране, разположени така, че
операторът да може да ги задейства, без да пуска ръкохватките ,
освен когато това е технически невъзможно или когато има
независим орган за управление,
 да не предизвикват рискове при случайно пускане и/или
продължаване на операцията, след като операторът е освободил
ръкохватките , като трябва да се вземат еквивалентни мерки, ако
това изискване не е осъществимо от техническа гледна точка,
 да позволяват при необходимост осъществяването на визуален
контрол на опасната зона и на взаимодействието на инструмента
и обработвания материал.
Ръкохватките на преносимите машини трябва да са така проектирани и
изработени, че да позволяват лесното пускане в действие и спиране.

180

EN ISO 14159:2008 — Безопасност на машините.
проектиране/разработване на машини (ISO 14159: 2002).

Хигиенни

изисквания

при

181

EN 1672-2:2005+A1:2009 — Машини за обработване на хранителни продукти. Основни
понятия. Част 2: Хигиенни изисквания.

285

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

§ 278 Допълнителни изисквания към преносими ръчно държани и/или
ръчно водими машини
Изискванията, посочени в точка 2.2.1, се прилагат за преносими ръчно
държани и преносими ръчно водими машини.
Преносимите ръчно държани машини са машини, които се носят от
оператора по време на употреба (с или без помощта на колани за безопасно
носене).
Преносимите ръчно водими машини са преносими машини, чието тегло е
изцяло или частично поддържано например от работна маса, обработвания
материал или детайл, пода или земната повърхност, като движението се
насочва от ръцете на оператора по време на употреба.
Въпросните категории машини включват например преносими ръчно
държани и преносими ръчно водими механизирани инструменти, градински
и горски машини. Преносимите машини включват машини, които се
задвижват от електрическата мрежа или от електродвигател със захранване
от акумулатор, пневматично задвижвани машини и машини, задвижвани от
двигател с вътрешно горене.
Изискването, посочено в първото тире на точка 2.2.1, е допълнително към
общото изискване по отношение на стабилността, посочено в точка 1.3.1.
Изискването за подходяща опорна повърхност е приложимо по-специално за
преносими ръчно водими машини, които са в контакт с работна маса,
обработвания материал или детайл, с пода или земната повърхност по
време на употреба.
Когато размерът позволява, преносимата ръчна и ръчно водима машина
трябва да има най-малко две ръкохватки, така че стабилността на машината
по време на употреба да може да се осигури от оператора, като използва и
двете си ръце. Ръкохватките следва да бъдат разположени и проектирани по
такъв начин, че да гарантират, че ръцете на оператора се държат извън
опасната зона. Машините следва да бъдат проектирани, доколкото е
възможно, по такъв начин, че да не позволяват използване с една ръка.
Разположението, размерите и конструктивното оформление на ръкохватките
трябва да отчитат принципите на ергономия — вж. § 181: коментари по точка
1.1.6.
Изискванията, посочени във второто тире и във втора алинея на точка 2.2.1,
са допълнителни към общите изисквания, свързани с пускането в действие и
спирането, посочени в точки 1.2.3 и 1.2.4.1. По принцип трябва да е
възможно машината да се пуска в действие и да се спира, без да се пускат
ръкохватките . Тези изисквания често могат да бъдат изпълнени например
чрез устройство за управление, което изисква постоянно задействане и е
вградено в ръкохватките .
Изискването, посочено в третото тире на точка 2.2.1, е допълнително към
общото изискване, посочено в шестото тире на точка 1.2.2 по отношение на
органите за управление. Изискването има две цели:
 да се предотврати неволно задействане на машината, дължащо се на
непреднамерен контакт с органа на управление за пускане в действие,
 да се гарантира, че машината не продължава да функционира, когато е
изключена или когато операторът случайно освободи ръкохватките.
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С оглед изпълнението на това изискване органът на управление за пускане в
действие трябва, като общо правило, да бъде от вида, изискващ постоянно
задействане и да бъде проектиран по такъв начин, че да се избягва ненужна
умора по време на употреба. Той трябва да бъде поставен, проектиран и, ако
е необходимо, защитен по такъв начин, че да не може да бъде задействан
неволно, когато машината се хваща, взема, премества или изключва. Когато
остава риск машината да бъде задействана неволно, може да са необходими
допълнителни мерки, като например поставяне на допълнително устройство
за валидиране или орган на управление за пускането, който да изисква две
самостоятелни действия.
Изискването, посочено в последното тире на точка 2.2.1, свързано с
видимостта към опасната зона и ваимодействието на инструмента с
обработвания материал, цели да гарантира, че операторът разполага със
средствата, с които да осигури пълнен контрол върху действието на
машината.
2.2.1.1.

Инструкция за експлоатация

Инструкцията за експлоатация трябва да съдържа следната информация
относно вибрациите, предавани от преносимите ръчно държани и ръчно
водими машини:
 общата стойност на вибрациите, на които са подложени горните
крайници, ако тя надвишава 2,5 m/s2. Ако тази стойност не
надвишава 2,5 m/s2, е необходимо това да се посочи, ,


неопределеност на измерването.

Тези стойности или се измерват реално на въпросната машина, или се
установяват въз основа на измервания, извършени за технически сравнима
машина, представителна за машината, която ще бъде произвеждана.
Когато не се прилагат хармонизираните стандарти, вибрациите трябва да
се измерват чрез използване на най-подходящия за машината измервателен
метод.
Условията на функциониране на машината по време на измерването и
използваните методи на измерване или означението на прилагания
хармонизиран стандарт трябва да бъдат описани.
§ 279 Декларация за вибрациите, предавани от преносимите ръчно
държани и ръчно водими машини
Изискването, посочено в точка 2.2.1.1, е допълнително към общите
изисквания, свързани с инструкциите за експлоатация, посочени в
точка 1.7.4.
В първото тире на първа алинея на точка 2.2.1.1 е определено физическото
количество, свързано с вибрациите, които се предават от преносимиръчно
държани и ръчно водими машини на горните крайници и което трябва да
бъде декларирано в инструкциите за експлоатация.
Измерената на машината стойност трябва да бъде декларирана, ако
надвишава 2,5 m/s2. Ако измерената на машината стойност не е по-висока,
този факт трябва да бъде деклариран. Следователно вибрациите, предавани
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от машините, трябва да бъдат измерени от производителя на машините, като
използва подходящ метод на изпитване, освен ако е установено, че за
въпросната категория машини измерените стойност никога не са
надвишавали горепосочената гранична стойност — това може да е посочено
в стандарт от вид C за въпросната категория машини.
Декларирането на вибрациите, предавани от машината, има две основни
цели:
 да се помогне на потребителите да избират машини с намалени емисии
на вибрации,
 да се предостави полезна информация за оценката на риска, която
следва да бъде направена от работодателя в съответствие с
националните разпоредби за прилагане на Директива 2002/44/ЕО относно
експозицията на работниците на рисковете от вибрации 182 .
В това отношение следва да се напомни, че нивото на излагане на
работниците на вибрации не може просто да се пресметне на база
декларацията на производителя на машините за емисиите на вибрации, тъй
като излагането на операторите се влияе и от други фактори — вж. § 231:
коментари по точка 1.5.9.
Във второто тире на първа алинея на точка 2.2.1.1 се изисква посочване на
степента на точност на декларираната стойност. В съответните стандарти за
изпитания следва да се дават указания за определяне на степента на
точност, свързана с измерване на вибрациите, предавани от машината.
Във втора алинея на точка 2.2.1.1 се предполага, че в случай на серийно
производство измерването може да се извършва на представителна извадка
или извадки от технически съпоставими машини. В случай на единично
производство производителят трябва да измерва предаваните вибрациите от
всяка доставена машина.
Третата и последната алинеи на точка 2.2.1.1 се отнасят до методите, които
следва да бъдат използвани за измерване на вибрациите. Работните
условия оказват голямо влияние върху предаваните от машината вибрации.
Следователно измерването на вибрациите следва да се извършва при
представителни работни условия. Когато даден стандарт за изпитване,
посочен в хармонизиран стандарт, определя работните условия, при които
следва да се извършва измерването, позоваването на хармонизирания
стандарт е достатъчно, за да се посочат работните условия и използваните
методи на измерване. Когато се използват други методи за проверка,
работните условия и използваните методи на измерване трябва да бъдат
посочени в декларацията за вибрациите.
Следва да се отбележи, че декларираната в инструкцията стойност,
свързана с вибрациите, също трябва да бъде включена в търговските
документи относно експлоатационните характеристики на машината — вж.
§ 273: коментари по точка 1.7.4.3.
182

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците
на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — вж. член 4, параграф 4,
буква д).
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2.2.2.

Преносими машини за закрепване и други видове машини с
ударно действие

2.2.2.1.

Общи положения

Преносимите машини за закрепване и другите видове машини с ударно
действие трябва да са така проектирани и изработени, че:
 енергията да се предава на ударния елемент от междинната част,
която е свързана с машината,
 предпазно устройство , което трябва да възпрепятства удара, ако
машината не е позиционирана правилно с достатъчно налягане
върху основния материал,
 да се възпрепятства неволното им задействане; при необходимост
се изисква извършването на съответна поредица от действия
върху предпазното устройство и върху органа за управление, за да
бъде осъществен ударът,
 да се възпрепятства неволното им задействане по време на
повдигане и преместване или в случай на сътресение,
 операциите по натоварване и разтоварване да могат да се
извършват лесно и безопасно.
Трябва да е възможно при необходимост машината да бъде оборудвана с
подходящи защитни прегради, които трябва да бъдат предоставени от
нейния производител.
2.2.2.2.

Инструкции за експлоатация

Инструкцията за експлоатация трябва да предоставя необходимата
информация относно:
 принадлежностите и сменяемото съоръжение, които могат да
бъдат използвани с машината,
 подходящите закрепващи или други ударопоглъщащи елементи,
които могат да бъдат използвани с машината,
 при необходимост подходящите заряди, които трябва да се
използват.
§ 280 Преносими машини за закрепване и други видове машини с
ударно действие
В точка 2.2.2 са посочени допълнителните изисквания за преносими машини,
предназначени за забиване на закрепващи елементи като пирони, шпилки,
уши или подобни елементи в основния материал. Те се прилагат също така
към подобни машини с ударно действие, които са предназначени за други
приложения, като например за маркиране на материали в твърдо състояние
чрез нанасяне на отпечатък или пистолет с прихванат болт за зашеметяване
на животни. Изискванията се прилагат за машини с експлозивен заряд и за
машини, които използват други източници на енергия, като пневматични
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машини, машини, привеждани в действие с пружини, електромагнитни
машини или машини, задействани чрез газово възпламеняване.
Основната цел на изискванията, посочени в точка 2.2.2.1, е да се
предотврати рискът от сериозно нараняване, дължащ се на закрепващи
елементи или други ударни елементи, парчета от машината или от основния
материал, които могат да ударят части на тялото на оператора или други
лица, които се намират в близост. Те се отнасят също така до рисковете,
дължащи се на инциденти по време на натоварване и разтоварване.
Изискването, посочено в третото тире на точка 2.2.2.1, е предназначено за
предотвратяване на злополуки, дължащи за ненавременно осъществяване
на удара. Обикновено е необходимо да се гарантира, че както предпазното
устройство, така и органа за управление трябва да бъдат освободени, преди
да се осъществи друг удар.
Изискванията, посочени в точка 2.2.2.2, са допълнителни към общите
изисквания, свързани с инструкциите за експлоатация, посочени в
точка 1.7.4.
Първото тире на точка 2.2.2.2 се отнася до инструменти, до предпазни
средства като защитни прегради и до сменяемо съоръжение, което може да
бъде монтирано на машините, за да се измени тяхната функция, например за
маркиране на материали в твърдо състояние.
Директивата относно машините не се прилага за закрепващи елементи или
други ударни елементи, използвани при машини за закрепване и други
машини с ударно действие. Във второто тире на точка 2.2.2.2 обаче се
изисква производителят на машините да посочи съответните характеристики
на закрепващите елементи или другиударни елементи, които да се използват
с машината, за да се позволи на потребителя да избере закрепващи
елементи и други ударни елементи, които са съвместими с машините и не се
чупят при специфичните условия на употреба.
Третото тире на точка 2.2.2.2 се прилага към преносими машини за
закрепване и други машини с ударно действие, задействани с експлозивен
заряд. Директивата относно машините не се прилага за зарядите,
използвани с такива машини. Въпреки това производителят на машините
трябва да посочи съответните характеристики на зарядите, които могат да
бъдат използвани безопасно с машините 183 .
Следва да се отбележи, че преносимите машини за закрепване с
експлозивен заряд и други машини с ударно действие с експлозивен заряд са
включени в списъка, посочен в приложение IV (точка 18) на категориите
машини, за които трябва да се прилага една от процедурите, предвидени в
член 12, параграф 3 и 4.

183

Очаква се, че до 4 юли 2013 г. експлозивните заряди за машини за закрепване с
експлозивен заряд ще бъдат предмет на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия — ОВ L
154, 14.6.2007 г., стр. 1.

290

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

2.3.

ро

издание - юни 2010 г.

МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВО ИЛИ НА МАТЕРИАЛИ
С ПОДОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машините за обработка на дърво или на материали с подобни физически
характеристики трябва да отговарят на следните изисквания:
а)

машината трябва да бъде проектирана, изработена или
комплектована така, че обработваният детайл да може да се
поставя и направлява безопасно; когато детайлът се държи ръчно
на работна маса, тя трябва да осигурява достатъчна
устойчивост по време на работа и не трябва да затруднява
преместването на детайла;

б)

когато се предполага, че машината ще се използва в условия, които
съдържат риск от изхвърляне на обработваните части или на
парчета от тях, тя трябва да бъде проектирана, изработена или
комплектована така, че да се избегне това изхвърляне или, ако
това не е възможно, изхвърлянето да не поражда рискове за
оператора и/или за изложените на нейното действие лица;

в)

машината трябва да бъде оборудвана с автоматична спирачка,
която спира инструмента за достатъчно кратко време, ако има
риск от контакт с инструмента по време на процеса на неговото
спиране;

г)

когато инструментът е вграден в полуавтоматична машина,
последната трябва да бъде проектирана и изработена така, че да
се отстрани или намали рискът от неволни наранявания.

§ 281 Машини за обработка на дърво и подобни материали
Допълнителните изисквания, посочени в точка 2.3, се прилагат за машини за
обработка на дърво и за машини, които могат да се използват за обработка
на материали с подобни физически характеристики, като например корк,
кост, ебонит, закалени пластмаси, ламинати с метал или някои повърхностно
закалени метали.
Изискванията, посочени в точка 2.3, буква а), целят да гарантират, че
проектирането и изработването на механизма за подаване или на работната
маса, в случай на машина с ръчно подаване, позволява безопасното
поставяне и направляване на обработвания детайл по време на работа.
Изискването, посочено в точка 2.3, буква б), се отнася до специфичния
случай на опасност, за която се отнася общото изискване, свързано с
изхвърлени предмети, посочено в точка 1.3.3. В точка 2.3, буква б) се изисква
предприемането на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на
обработвани детайли или части от тях. Тези мерки включват например
монтирането на успоредни органичители на циркулярните маси. Когато
опасностите, свързани с изхвърлени предмети не могат напълно да се
избегнат, трябва да се предприемат предпазни мерки с цел предотвратяване
на наранявания на операторите или други изложени на опасност лица от
изхвърлени предмети. Това изискване трябва да се прилага във връзка с
изискванията, свързани с защитните предпазители, посочени в точка 1.4.
Точка 2.3, буква в) се отнася до риска от контакт с инструмента по време на
процеса на спиране. На машини с механизирано или автоматично подаване
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този риск може да бъде предотвратен чрез защитна преграда с устройство за
заключване, ако е необходимо — вж. § 129: коментари по точка 1.4.2.2. В
случаи обаче, когато инструментът не е напълно недостъпен по време на
работа, например когато в съответствие с точка 1.4.2.3 е поставен
ограничаващ достъпа регулируема защитна преграда, е необходимо да се
предотврати прекомерното време на спиране на инструмента посредством
автоматична спирачка. Приемливото време на спиране в такива случаи се
определя в хармонизираните стандарти.
В точка 2.3, буква г) се изисква мерките, които следва да бъдат предприети
за намаляване на риска от нараняване в случай на случаен контакт с движещ
се инструмент на машината, когато достъпът до опасната зона не е напълно
предотвратен чрез подвижна защитна преграда с блокировка. Тези мерки
включват например монтиране на съоръжения за ограничаване подаването
на режещи инструменти (LCPT) извън зоната на рязане, цилиндрични (или
„обли“) режещи блокове или подобни средства за ограничаване на
дълбочината на рязане.
Следва да се отбележи, че няколко категории машини за обработване на
дърво са включени в списъка, посочен в приложение IV (точки 1—7) на
категориите машини, за които трябва да се прилага една от процедурите,
предвидени в член 12, параграфи 3 и 4.
(§ 282 — § 290 запазени)
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СЪЩЕСТВЕНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
И
ОПАЗВАНЕ
НА
ЗДРАВЕТО
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО НА
МАШИНИТЕ

Машините, създаващи опасности вследствие придвижването си, трябва да
отговарят на всички съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в настоящата глава (виж общите принципи, точка 4.
§ 291 Допълнителни изисквания, свързани с опасности, дължащи се
на придвижването на машините
В част 3 на приложение I са определени допълнителни съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, свързани с опасности,
дължащи се на придвижването на машините. Те се прилагат за въпросните
машини в допълнение към съответните изисквания на част 1 на приложение I
и, където е приложимо, на другите части на приложение I — вж. § 163:
коментари по Общ принцип 4.
3.1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1.

Определения

а) „Машина, представляваща опасност поради своята подвижност“, е:
 машина, функционирането на която налага или подвижност по време
на работа, или непрекъснато или периодично преместване, в
зависимост от последователността от фиксирани работни места,
или
 машина, която функционира без преместване, но която може да бъде
снабдена със средства, позволяващи тя да бъде премествана по-лесно
от едно място на друго.
...
§ 292 Определение за „опасност поради подвижност“
Определението на „машина, представляваща опасност поради своята
подвижност“, посочено в точка 3.1.1, буква а), определя обхвата на
изискванията, посочени в част 3 на приложение I. В съответствие с
определението, въпросните машини обхващат:
-

машини, които могат да се движат, докато изпълняват своята основна
функция. Примери за такива машини са самосвали, уплътняващи
машини, кари високоповдигачи, портални кранове, подвижни кранове,
монтирани на релси и косачки,

-

машини, които остават неподвижни, докато изпълняват своето основно
приложение, но са проектирани да се придвижват от едно работно
място до друго. Примери за такива машини са сонди и автокранове,
товаро-разтоварни кранове и самоходни или монтирани на ремарке
подвижни подемни работни площадки, които са монтирани на
стабилизатори по време на подемните операции,
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машини, които остават неподвижни по време на употреба, но които са
оборудвани със средства като ходови колела или релси или
устройства за теглене, за да могат лесно да се придвижват от едно
място на употреба до друго.

От определението става ясно, че опасностите, които се дължат на
подвижността, обхванати от част 3 на приложение I, са опасностите,
дължащи се на подвижността на самата машина, а не опасностите, дължащи
се на движещи се части на машината, които са разгледани в точки 1.3.7 и
1.3.8.
Машините, които са обхванати от изискванията, посочени в част 3, включват
например:


подвижна строителна техника като изкопни машини,



подвижна техника за пътно строителство,



подвижна техника за подземни мини,



самоходна и теглена подвижна селскостопанска, горска и градинарска
техника,



подвижна техника за транспортиране и повдигане на стоки или хора,
като кари (включително кари без водач), подвижни кранове и подвижни
подемни работни площадки,



машини, монтирани на транспортни средства като товаро-разтоварни
кранове, компресори и самосвали,



товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови
отпадъци,



подвижни машини с висока проходимост за транспортиране на стоки
или хора, като четириколесни превозни средства с повишена
проходимост, бъгита, мотоциклети с повишена проходимост и
картинги,



подвижна обслужваща техника за зимни условия,



подвижна наземна техника за обслужване на въздухоплавателни
средства.
3.1.1.
...
б)

Определения (продължение)
„Водач“ е операторът, упълномощен да премества дадена машина.
Водачът може или да бъде превозван от самата машина, да я
съпровожда пеша или да я направлява с дистанционно управление.

...
§ 293 Определение за „водач“
Точка 3.1.1, буква б) съдържа определение на „водач“ като оператор, който е
отговорен за преместването на дадена машина, т.е. — лицето, което
контролира придвижването на самата машина. Определението се отнася до
три основни режима на управление:
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подвижната техника може да има място за управление, намиращо се
на машината за водач, който може да е седнал или прав,



подвижната техника може да е проектирана за управление от водач
пешеходец,



подвижната техника може да се направлява от разстояние чрез
дистанционно управление.

Определени видове подвижна техника могат също така да са проектирани с
два или повече алтернативни режима на управление. Например подвижната
техника могат да бъде проектирана по такъв начин, че да се контролира от
намиращ се на машината водач или чрез дистанционно управление — вж.
§ 204: коментари по точка 1.2.5.
Изискванията, посочени в част 3, разглеждат специфичните рискове,
свързани с различните режими на управление, и необходимите предпазни
мерки за справяне с тях.
3.2.

РАБОТНИ МЕСТА

3.2.1.

Място за управление

Видимостта от мястото за управление трябва да бъде такава, че водачът
да може съвсем безопасно за него и за околните лица да управлява машината
и приспособленията й
при предвидимите условия на употреба. При
необходимост трябва да се осигурят подходящи устройства, за да се
отстранят опасностите в резултат от недостатъчна пряка видимост.
Машината, на която се превозва водачът, трябва да бъде проектирана и
изработена така, че от мястото за управление да няма риск за водача в
случай на неволен допир с колелата или веригите.
Мястото за управление за намиращия се на машината водач трябва да бъде
така проектирано и изработено, че да може да се монтира кабина, ако това
не увеличава рисковете и ако съществува достатъчно място за нея. В
кабината трябва да има място за необходимите за водача инструкции.
§ 294 Място за управление
Изискването, посочено в точка 3.2.1, е допълнително към общите
изисквания, свързани с работните места и седалките, посочени в точки 1.1.7
и 1.1.8.
Първа алинея на точка 3.2.1 се отнася до видимостта от мястото за
управление. Водачът трябва да има постоянен контрол върху движението на
машината.
 Когато е възможно, машината трябва да бъде проектирана и изработена
по такъв начин, че водачът да има подходяща пряка видимост на зоната
около машината. По-специално водачът трябва да може да вижда дали
има хора в близост до машината, които могат да бъдат изложени на риск,
дължащ се на действието или движението на машината — вж. § 195:
коментари по точка 1.2.2. Средствата, които могат да се използват за
подобряване на пряката видимост, включват например издигащи се,
накланящи се и реверсируеми места за управление и кабини или
алтернативни места за управление.
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 Когато пряката видимост е недостатъчна, т.е., когато възможността на
водача да види човек или препятствие в опасната зона може да бъде
възпрепятствана от части на машината или от предмети или материали,
носени от машината, дотолкова, че е възможно водачът да не забележи
тяхното присъствие, трябва да бъдат монтирани подходящи устройства за
осигуряване на непряка видимост. Тези устройства включват подходящи
огледала и видеонаблюдение (CCTV). Решението за монтиране на
устройства за осигуряване на непряка видимост и изборът и
разполагането на такива устройства трябва да отчита принципите на
ергономията и ограниченията, на които водачът може да е подложен при
предвидимите условия на употреба на машината. Факторите, които трябва
да бъдат взети предвид, включват например използването на машината
през нощта или при лошо осветление, използване по неравен терен,
използване в зони, в които може да има пешеходци или други машини, или
използване, свързано с чест или продължителен заден ход — вж. § 181:
коментари по точка 1.1.6.
 Когато има остатъчен риск от сблъскване с хора, машината може да е
оборудвана със средства за предотвратяване на такива сблъсъци, като
например предпазни устройства, чувствителни на налягане, радарни,
инфрачервени или ултразвукови предпазни устройства за засичане на
присъствието на хора и спиране на машината или предупреждаване на
водача преди настъпване на сблъсък.
Втора алинея на точка 3.2.1 се отнася до машини, при които мястото за
управление е близо до колелата или веригите. Ако мястото на управление не
е напълно оградено и ако няма подходящо безопасно разстояние между
мястото за управление и колелата или веригите, е необходимо да се
поставят защитни прегради, за предотвратяване на непреднамерен контакт с
тези части.
В трета алинея на точка 3.2.1 се изисква машината с място за управление на
намиращ се на нея водач да бъде проектирана и изработена по такъв начин,
че да може да бъде поставена кабина на водача, освен ако машината е
твърде малка, за да се постави кабина или монтирането на кабина би
повишило риска или влошило функционалните характеристики на машината.
В такива случаи трябва да бъдат взети предвид други мерки с цел защита на
водачите, като например седалки с предпазни навеси или дистанционно
управление.
Изискването, посочено в трета алинея на точка 3.2.1, трябва да бъде
прилагано във връзка с изискванията, посочени в точка 1.1.7, отнасящи се до
работните места, и точка 3.5.3, отнасящ се до емисиите на опасни вещества
— вж. § 182: коментари по точка 1.1.7 и § 322: коментари по точка 3.5.3.
Във второто изречение на трета алинея на точка 3.2.1 се изисква
осигуряването на място в кабината на водача за инструкциите за
експлоатация, които са необходими на водача. Въпросните инструкции са
свързаните с безопасната експлоатация на машината и с всички дейности за
инспекция или поддръжка, които следва да се изпълняват от водача.
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Седалка

Когато съществува опасност операторите или другите превозвани от
машината лица да бъдат премазани между частите на машината и земята в
случай на преобръщането , по-специално в случай на машина, оборудвана с
предвидената в точки 3.4.3 или 3.4.4 защитна структура, седалките им
трябва да бъдат проектирани или оборудвани със система за задържане,
така че лицата да бъдат задържани на седалките, без това да
възпрепятства нито необходимите движения по време на работа, нито
движенията спрямо структурата, предизвиквани от окачването на
седалките. Тези системи за задържане не трябва да бъдат монтирани, ако
увеличават опасността.
§ 295 Система за задържане на седалката
Изискването, посочено в точка 3.2.2, е допълнително към общите изисквания
за седалките, посочени в точка 1.1.8.
Точка 3.2.2 се отнася до риска от премазване, дължащ се на изхвърляне на
оператори или други транспортирани лица, в случай че машината се
преобърне или прекатури. Защитните конструкции срещу преобръщане и
прекатурване на машината, посочени в точка 3.4.3, могат да изпълняват
своята роля само ако въпросните лица останат в защитения обем. За тази
цел машината трябва или:
-

да бъде проектирана по такъв начин, че да предотвратява
изхвърлянето на операторите, ако машината се преобърне или
прекатури,

-

да бъде снабдена със седалки, проектирани по такъв начин, че да
предотвратяват изхвърлянето на операторите, или

-

да бъде снабдена със седалки, снабдени със система за задържане с
подходящи места за закрепване.

Системите за задържане на седалките трябва да се отварят и затварят
лесно и да ограничават необходимите движения на оператора във възможно
най-малка степен. Това е особено важно за машини, като например кари, при
които може да се налага водачът често да напуска мястото за управление и
да се връща на него.
Когато безопасността на операторите зависи от затварянето на система за
задържане на седалката, трябва да бъдат дадени необходимите инструкции
за използването на системата за задържане — вж. § 263: коментари по точка
1.7.4.2, буква к).
В последното изречение на точка 3.2.2 се отчита, че в някои случаи не се
монтират системи за задържане, тъй като те могат да увеличат риска. Такъв
може да е случаят например с подвижна техника с малък размер, която не е
снабдена с кабина или защитна конструкция, или техника с място за
управление за намиращ се на машината водач, който стои прав. Може също
така да не е възможно да се постави система за задържане на машини,
проектирани за активно каране, които изискват значителни движения от
водача по време на придвижване. Системите за задържане обикновено не се
изискват на машини, които са оборудвани само със защитна конструкция
срещу падащи предмети.
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Места, предназначени за други лица

Ако условията за експлоатация предвиждат други лица освен водача да могат
да бъдат транспортирани временно или редовно от машината или да
работят с нея, трябва да се предвидят подходящи места за тяхното
транспортиране или за тяхната работа без риск.
Точка 3.2.1, втори и трети параграф се прилагат също така към местата,
предвидени за лица, различни от водача.
§ 296 Места, предназначени за лица, различни от водача
Изискванията, посочени в точка 3.2.3, са допълнителни към общите
изисквания, свързани с работните места и седалките, посочени в точки 1.1.7
и 1.1.8.
В точка 3.2.3 се изисква да бъдат осигурени безопасни места за лицата
освен водача, които могат да бъдат транспортирани с машината при случай
или редовно или да работят на нея. В зависимост от вида на машината и
задачите на въпросните лица, тези места могат да представляват седалки
или места за стоене като платформи или стъпенки. Необходимо е да се
предприемат специални предпазни мерки срещу рискове като риска от
падане от машината или риск от удари или премазване, когато местата,
предназначени за лица, различни от водача, са извън нормалните габарити
на машината.
Втора алинея на точка 3.2.3 гласи, че изискванията, посочени в точка 3.2.1,
касаещи рисковете от контакт с колелата или веригите и осигуряването на
кабина, са приложими към местата, предназначени за лица, различни от
водача.
3.3.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Ако е необходимо, трябва да се вземат мерки за възпрепятстване на
неоторизираното използване на органите за управление.
. . ..
§ 297 Неоторизирано използване на органите за управление
Изискванията, посочени в точка 3.3, са допълнителни към общите
изисквания, свързани безопасността и надеждността на системите за
управление, посочени в точка 1.2.1.
В първото изречение на точка 3.3 се изисква предприемането на мерки за
предотвратяване на неоторизирано използване на органите за управление,
ако е необходимо. Тези мерки са необходими за машини, които са изложени
на риска от използване от неоторизирани лица, като например кари или
машини, предназначени за използване или паркиране в обществени зони 184 .
Мерките, които могат да бъдат предприети, включват например поставяне на
ключалки, електронни системи за достъп или системи, които изискват
операторът да носи електронно устройство, за да управлява машината.
184

Такива мерки може да се изискват също така от потребителите на подвижни машини, за
да се предотврати кражба, като този аспект обаче не е обхванат от Директивата относно
машините.
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3.3.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (продължение)
...
При наличие на дистанционно управление всяко командно устройство трябва
да указва ясно коя(кои) е(са) управляваната(ите) от него машина(и).
Системата за дистанционно управление трябва да е така проектирана и
изработена, че да оказва въздействие единствено върху:
 съответната машина,
 съответните функции.
Машината, която се управлява дистанционно, трябва да бъде проектирана и
изработена така, че да отговаря единствено на сигнали на предвидените
командни устройства.
§ 298 Дистанционно управление
Изискванията, посочени във втора, трета и в последната алинея на точка
3.3, се прилагат към системи за дистанционно управление за подвижни
машини. В случай на машини, предназначени за управление или от
превозван на машината водач или с дистанционно управление, тези
изисквания се прилагат за режима на дистанционно управление — вж. § 293:
коментари по точка 3.1.1, буква б).
Тези изисквания за системи за дистанционно управление са допълнителни
към изискването, свързано с безжичните системи за управление, посочено в
последната алинея на точка 1.2.1.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 3.3, представлява
конкретно приложение на общото изискване, посочено в четвърта алинея на
точка 1.2.2, касаещо индикаторите. Когато командното устройство на
системата за дистанционно управление не е разположено на машината,
която то управлява, за операторите трябва да е ясно коя машина се влияе от
използването на всяко командно устройство.
В третата и последна алинея на точка 3.3, са посочени изискванията за
проектиране и изработване на самата система за дистанционно управление.
Целта на изискването, посочено в трета алинея на точка 3.3, че системата
следва да засяга единствено предвидените машини и функции, е да се
избегне даването на неволни команди към други машини или други функции,
които могат да се намират в обхвана на системата за дистанционно
управление.
Изискването, посочено в последната алинея на точка 3.3, има за цел да
предотврати неволното задействане на дистанционно управлявана машина
чрез сигнали от източници, различни от съответното командно устройство.
С цел да бъдат изпълнени изискванията, посочени в точка 3.3,
проектирането и изработването на системата за дистанционно управление
трябва да гарантира подходящо ниво на ефективност — вж. § 184: коментари
по точка 1.2.1.
Допълнителни изисквания за дистанционното управление на функцията за
придвижване са посочени в четвърта алинея на точка 3.3.3 и в трета алинея
на точка 3.6.1.
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Органи за управление

От мястото за управление водачът трябва да може да задейства всички
органи за управление, необходими за работа на машината, с изключение на
функциите, чието безопасно задействане може да стане само чрез органи за
управление, разположени извън мястото за управление. Това включва, поспециално, онези функции, за изпълнението на които отговарят оператори,
различни от водача, или за които водачът трябва да напусне своето място за
управление, така че да може да ги изпълни безопасно.
...
§ 299 Разполагане и позициониране на органите за управление
Изискванията, посочени в точка 3.3.1, са допълнителни към общите
изисквания за органите за управление, посочени в точка 1.2.2.
Изискванията, посочени в първа алинея на точка 3.3.1, се отнасят до
разполагането и позиционирането на органите на управление на мястото за
управление — вж. §187: коментари по второто тире на точка 1.2.2.
Във втора алинея на точка 3.3.1 се отчита, че може да е необходимо
подвижната техника да бъде оборудване с пултове за управление, различни
от мястото за управление, с оглед на безопасното управление на
определени функции. Това може да е необходимо, например за да се
гарантира, че операторът, който контролира тези функции, има подходяща
видимост към съответните опасни зони, като например на подвижни кранове
или товаро-разтоварни кранове — вж. § 195: коментари по пета алинея на
точка 1.2.2 и §343: коментари по точка 4.1.2.7. В такъв случай е важно да
бъдат взети предвид изискванията, посочени в осмата и последната алинея
на точка 1.2.2, касаещи множество пултове за управление и работни места —
вж. § 197 и § 198: коментари по точка 1.2.2.
3.3.1.
Органи за управление (продължение)
...
Когато има педали, те трябва да бъдат така проектирани, изработени и
разположени, че да могат да се задействат безопасно от водача с минимален
риск от извършване на неправилна операция. Те трябва да имат
противоплъзгаща се повърхност и да могат лесно да се почистват.
...
§ 300 Педали
Тъй като на операторите на подвижна техника с място за управление за
водач, намиращ се нея ,често се налага да са със свободни ръце, за да
насочват и управляват други функции на машината, то често се използват
педали, за да управляват, наред с други устройства, функциите по
ускоряване и спиране. Тъй като повечето оператори на машини са също така
и водачи на пътни превозни средства, е важно педалите за тези функции,
доколкото е възможно, да имат подобен режим на действие и разположение
като тези на пътните превозни средства, за да се намали риска от
неправилна експлоатация — вж. § 190: коментари по шестото тире на точка
1.2.2 и § 193: коментари по трета алинея на точка 1.2.2.
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С цел да се гарантира безопасната експлоатация, размерите и
разположението на педалите трябва да са съобразени също и с факта, че
може да е наложително операторите да носят предпазни обувки, като
например големи ботуши, каквито се носят през зимата или в хладилни
складове — вж. § 176: коментари по точка 1.1.2, буква г). От подобни
съображения педалите трябва да имат противоплъзгаща се повърхност и да
могат лесно да бъдат почиствани, като се вземат предвид предвидените
условия на употреба.
3.3.1.
Органи за управление (продължение)
...
Когато задействането на органите за управление може да води до
опасности, по-специално до опасни движения, органите за управление с
изключение на онези от тях, които имат предварително определено
положение, трябва да се връщат в неутрално/изходно положение, щом
операторът ги освободи.
...
§ 301 Връщане в неутрално/изходно положение
Органите за управление, предназначени за управление на движенията на
самата машината и за управление на други опасни функции, като общо
правило следва да бъдат от вида, изискващ постоянно задействане, и да се
връщат в неутрално/изходно положение, когато бъдат освободени, за да
може при необходимост операторът незабавно да спира движението или
опасната функция.
Органите за управление с предварително определено положение могат да
бъдат монтирани така, че когато е необходимо, даден параметър, например
скоростта на придвижване на машината, да се поддържа с постоянна
стойност за продължителен период. Това може да е необходимо например
при някои селскостопански машини или машини за пътно строителство. В
такъв случай органът за управление следва да бъде проектиран по такъв
начин, че да може лесно и бързо да се връща в неутрално/изходно
положение при аварийни ситуации.
Самоходните машини с водач, намиращ се на тях, снабдени с органи за
управление
с
предварително
определени
положения
относно
придвижването, трябва да бъдат оборудвани с предпазно устройство с цел
постигане на съответствие с изискването, посочено в първа алинея на точка
3.3.2, тъй като в такъв случай е възможно да се напусне мястото за
управление, докато машината се придвижва — вж. § 304: коментари по точка
3.3.2.
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3.3.1.
Органи за управление (продължение)
...
В случай на колесна машини системата за управление трябва да бъде
проектирана и изработена така, че да намалява силата на внезапните
движения на кормилното колело или на лоста за управление, причинени от
удари върху управляемите колела.
Всеки орган за управление, който блокира диференциала, трябва да бъде
проектиран и разположен така, че да позволява деблокиране на диференциала,
когато машината е в движение.
...
§ 302 Управление
Изискването, посочено в четвърта алинея на точка 3.3.1, цели да се
предотврати риска от загуба на управление и нараняване, дължащ се на
обратен удар от органа за управление, когато управляемите колела се
ударят в препятствие на земята. С оглед на изпълнението на това изискване
системата за управление трябва да има подходящо амортизиране между
управляемите колела и органа за управление.
Някои видове подвижна техника са оборудвани с блокиране на
диференциала, за да се подобри тегленето и да се предотврати боксуване
на колелата на меки, хлъзгави или неравни повърхности. В пета алинея на
точка 3.3.1 се изисква командите за блокиране на диференциала да
позволяват той да бъде освободен, когато машината е в движение, за да
може водачът да възстанови пълния капацитет за управление, когато е
необходимо. Когато е целесъобразно, с цел постигане на съответствие с
това изискване, може да бъде поставена автоматична система за блокиране
на диференциала, която блокира и освобождава диференциала според
необходимостта, без да са необходими действия от страна на водача.
3.3.1.
Органи за управление (продължение)
...
Точка 1.2.2, шести параграф относно сигналите за звуково и/или светлинно
предупреждение се прилага само в случай на движение на заден ход.
§ 303 Сигнали за предупреждение при движение на заден ход
Последната алинея на точка 3.3.1 се отнася до шеста алинея на точка 1.2.2,
която съдържа изискването за звуков и/или светлинен предупредителен
сигнал преди пускане на машината в действие, ако операторът не може да
гарантира, че никой не се намира в опасната зона, или ако не е възможно да
се проектира системата за управление по такъв начин, че да предотвратява
пускане в действие, докато някой се намира в опасната зона.
За подвижна техника автоматичен звуков и/или светлинен предупредителен
сигнал се изисква само в случай на движение на заден ход. Тъй като може да
е необходимо бързо да се контролират движенията на заден ход в аварийни
ситуации, времевият интервал между сигнала за предупреждение и
движението на заден ход обикновено трябва да е кратък. Следва да се
отбележи, че автоматичните предупредителни сигнали за движение на заден
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ход не заместват мерките за осигуряване на пряка или непряка видимост към
опасните зони — вж. § 294: коментари по точка 3.2.1.
Предупредителните устройства, свързани с движение напред, обикновено
следва да се задействат от водача — вж. § 323: коментари по точка 3.6.1.
3.3.2.

Потегляне/придвижване

Всяко придвижване на самоходна машина с водач, намиращ се на нея, трябва
да бъде възможно само ако водачът е на мястото на управление.
...
§ 304 Управление на придвижването от водач, намиращ се на
машината
Изискването, посочено в първа алинея на точка 3.3.2, произтича от факта,
че безопасното придвижване на самоходни машини с водач, намиращ се на
тях, изисква водачът да се намира постоянно на мястото за управление. Не
трябва да бъде възможно да се започне придвижване на машината, ако
водачът не е на мястото на управление, и не трябва да е възможно
машината да продължи да се придвижва включена, ако водачът напусне
мястото за управление. В случай на машина, проектирана за управление или
от водач на нея, или с дистанционно управление, това изискване се прилага
само за режима с водач, намиращ се на нея — вж. § 293: коментари по точка
3.1.1, буква б).
Изискването, посочено в първа алинея на точка 3.3.2, може да се счита за
изпълнено, ако:


органите на управление са от вида, изискващ постоянно задействане,
които се връщат в неутрално/изходно положение, когато бъдат
освободени,
и



органите на управление, които са предназначени за управление на
придвижването на машини, не са лесно достъпни от външната страна
на кабината на водача.

Ако тези две условия не са изпълнени, трябва да бъдат предприети други
мерки за предотвратяване на придвижване, когато водачът не е на мястото
за управление. Тези мерки могат да включват например поставяне на
предпазно устройство, като сензор, разположен на опората за ръце, която
поддържа органите на управление, сензор за позиция, разположен на
седалката или датчик за присъствие, разположен на седалката. Тези
устройства следва да бъдат подбирани и проектирани по такъв начин, че да
се избегне създаването на други рискове и също да се избегне задействане
от вибрациите на машината или от предвидими движения на водача по
време на управление. Устройствата и тяхното вграждане в системата за
управление трябва да имат подходящо ниво на ефективност — вж. § 184:
коментари по точка 1.2.1.
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3.3.2.
Потегляне/придвижване (продължение)
...
Когато поради нуждите на функционирането на машината тя е оборудвана с
устройства, които са извън нейните нормални габарити (например
стабилизатори, стрела и др.), водачът трябва да може да проверява лесно
преди потеглянето на машината дали тези устройства са в предвиденото
положение, осигуряващо безопасно движение.
Същото се отнася до всички други части, които, за да позволят безопасно
придвижване, трябва да бъдат в определено положение, и ако е необходимо,
да са блокирани.
Когато не възникват други рискове, придвижването на машината трябва да
зависи от позиционирането на гореспоменатите части в безопасно
положение.
...
§ 305 Устройства, които са извън нормалните габарити
Изискванията, посочени във втора, трета и четвърта алинея на точка 3.3.2,
се отнасят до риска, който може да бъде създаден от поставянето на
устройства на машината, които по експлоатационна целесъобразност са
разположени извън нормалните габарити.
Тези устройства включват например стабилизатори или конзолни греди,
които се простират извън рамата на подвижната техника или на превозното
средство, на което е монтирана машината, с цел осигуряване на устойчивост
по време на работа. Стабилизатори могат да бъдат поставени например на
подемни машини като товаро-разтоварни кранове, автокранове, подвижни
подемни работни платформи или техника за изкопни работи. Въпросните
устройства включват също така например подемни конструкции, като
телескопични или съчленени кранови греди, рамена и стрели на подемни
машини или на бетон помпи, монтирани на товарни автомобили, и
самосвали, които могат да бъдат издадени хоризонтално или вертикално
извън нормалните габарити на машината или на превозното средство, на
което е монтирана машината.
Ако тези устройства не са поставени в безопасна позиция преди
придвижване на машината или на превозното средство, на което е
монтирана тя, те могат да ударят пешеходци, други машини, превозни
средства, мостове, тунели, надземни електрически кабели и т.н. Такива
сблъсъци могат да причинят сериозни или фатални злополуки, както и
значителни щети на имущество.
Когато по време на придвижване въпросните устройства могат да излязат от
безопасното положение, което се дължи например на центробежни сили,
трябва да е възможно те да бъдат блокирани в безопасно положение.
Във всички такива случаи, преди да започне придвижването, водачът трябва
да може да проверява дали въпросните устройства са в безопасно
положение за придвижване, и ако е необходимо, блокирани в това
положение. Ако извършването на визуална проверка е трудно, на мястото за
управление трябва да бъдат осигурени необходимите устройства за
сигнализация или предупредителни устройства.
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Ако въпросните устройства не са поставени, за да се предотврати
придвижването на машината или потеглянето й, е необходимо да бъдат
монтирани системи с устройство за заключване, които при необходимост да
бъдат блокирани в безопасно положение, при условие че тези устройства не
пораждат други рискове, като например риск от неочаквано спиране по време
на движение по пътищата.
3.3.2.
Потегляне/придвижване (продължение)
...
Не трябва да е възможно да се получи неволно придвижване на машината при
пускане в ход на двигателя.
§ 306 Неволно придвижване
Изискването, посочено в последната алинея на точка 3.3.2, е специално
приложение на общото изискване, посочено в точка 1.2.3, свързано с
потеглянето.
С оглед избягване на неволно или неочаквано придвижване на подвижна
техника е необходимо да се отдели включването на двигателя или мотора от
потеглянето. Трябва да е възможно двигателят да се включва, без машината
да потегли и не трябва да е възможно да се включва двигателят или
моторът, ако трансмисията е включена.
3.3.3.

Функция по придвижване на машината

Без да се засягат изискванията на нормативната уредба за движение по
пътищата, самоходните машини и ремаркетата трябва да отговарят на
изискванията за намаляване на скоростта, спиране, задействане на
спирачките и неподвижно установяване, така че да се осигури безопасност
при всякакви предвидени условия на функциониране, натоварване, скорост,
състояние на терена и наклон.
Водачът трябва да може да намали скоростта и да спре самоходната
машина чрез основното устройство. Когато безопасността го изисква в
случай на неизправност на основното устройство или при липса на
енергозахранване за задвижването му, трябва да се предвиди аварийно
устройство с напълно независимо и леснодостъпно управление за намаляване
на скоростта и спиране.
Когато безопасността го изисква, трябва да се предвиди устройство за
паркиране, което да осигурява неподвижността на спрялата машина. Това
устройство може да бъде комбинирано с едно от устройствата, посочени
във втори параграф, при условие че то е изцяло механично.
...
§ 307 Намаляване на
неподвижност

скоростта,

спиране

и

осигуряване

на

Първите три алинеи на точка 3.3.3 се отнасят до задействане на спирачките,
намаляване на скоростта, спиране и осигуряване на неподвижност на
подвижна техника.
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Първа алинея на точка 3.3.3 изисква подвижната техника да има спирачна
система, която може да намали скоростта и спре машината безопасно и да я
задържи в покой. Спирачната система трябва да бъде проектирана,
изработена и проверена, за да се гарантира, че тези функции могат да бъдат
осигурени при всички предвидени и предвидими в разумни граници условия
на натоварване, скорост, терен и наклон. Това изискване се прилага за
самоходни машини и за повечето теглени машини, освен ако скоростта на
тези машини може безопасно да бъде намалена и те да бъдат спрени чрез
спирачната система на теглещата машина или превозно средство.
Във втора алинея на точка 3.3.3 се изисква спирачната система на
самоходни подвижни машини да включва аварийно устройство за спиране,
което безопасно да намали скоростта и да спре машината, или може да се
използва от водача за това, в случай на неизправност на основното
устройство за спиране или при липса на енергозахранване за задвижването
му. Това изискване се прилага за всички видове подвижна техника, при които
съществува риск от загуба на управление на движението на машината, ако
спирачната система излезе от строя. Изискването може да бъде
удовлетворено например чрез механично свързана ръчна спирачка,
пружинени спирачки, които се използват в случай на прекъсване на
енергоснабдяването, или двойна спирачна система, която изолира
неизправната верига в случай на отказ на енергозахранването.
В трета алинея на точка 3.3.3 се изисква подвижната техника да бъде
оборудвана със спирачка за паркиране, когато има риск машината неволно
да се придвижи от неподвижно положение. Спирачката за паркиране трябва
да бъде проектирана по такъв начин, че нейната ефективност да не може да
отслабне, докато машината е паркирана. При изцяло механични спирачни
системи спирачката за паркиране може да бъде съчетана с основното или
аварийното устройство за спиране.
§ 308 Нормативна уредба за движение по пътищата
Първа алинея на точка 3.3.3 гласи, че изискванията на Директивата относно
машините се прилагат по отношение на намаляването на скоростта,
спирането и неподвижното установяване „без да се засягат изискванията
на нормативната уредба за движение по пътищата“. Подобно позоваване
на нормативната уредба за движение по пътищата има във втора алинея на
точка 3.6.1 по отношение на предупредителните устройства и светлинните
сигнали.
Правилата и процедурите, регулиращи движението на подвижна техника по
обществените пътища, не са хармонизирани на равнище ЕС. Следователно,
в допълнение към изискванията и процедурите на Директивата относно
машините, производителите, които търсят одобрение на подвижна техника
за движение по пътищата, може да е необходимо да приложат правилата и
процедурите, които са в сила на национално равнище. Аспектите, които
трябва да бъдат обхванати от тези национални правила, включват например:


максимални размери, маса, натоварване на ос и скорост,



окачване и гуми,



системи за спиране и управление,



пряка и непряка видимост,

306

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2



ро

издание - юни 2010 г.

предупредителни устройства, сигнализация, сигнали и светлини.
3.3.3.
Функция по придвижване на машината (продължение)
...
Машина с дистанционно управление трябва да бъде снабдена с устройство,
позволяващо тя да се спира автоматично и незабавно и да се предотвратява
потенциално опасното й функциониране при следните ситуации:
 когато водачът е загубил контрол над нея,
 при приемане на сигнал за спиране,
 когато е открита неизправност в част от системата, която е
свързана с безопасността,
 когато не е приет никакъв сигнал за потвърждение в определен указан
срок.
...

§ 309 Спиране и управление на потенциално опасно функциониране
при дистанционно управление
Изискванията, посочени в четвърта алинея на точка 3.3.3, са допълнителни
към общите изисквания, свързани със системите за управление, посочени в
точка 1.2.1, и с изискванията, свързани с дистанционното управление на
подвижни машини, посочени в точка 3.3 и в трета алинея на точка 3.6.1.
Устройството за дистанционно управление и системата за управление на
машината трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да осигуряват
безопасното спиране на самата машина и, когато е необходимо, да
предотвратяват всяко потенциално опасно функциониране на машината във
всичките ситуации, описани в четирите тирета на посочената алинея . Тези
цели могат да бъдат постигнати чрез комбинация от средства, които
включват например органи на управление, изискващи постоянно
задействане, средства за откриване и спиране на машината при опасни
ситуации, като нетипично ускорение, вибрации или накланяне, и предпазни
устройства , които трябва да бъдат задействани на редовни интервали.
„Определеният указан срок“, посочен в последното тире на четвърта алинея
на точка 3.3.3, трябва да бъде достатъчно кратък, за да се предотврати
възникването на опасна ситуация през въпросния интервал от време.
С цел да бъдат изпълнени изискванията, посочени в точка 3.3.3, системата
за дистанционно управление трябва да има подходящо равнище на
ефективност — вж. § 184: коментари по точка 1.2.1.
3.3.3.
Функция по придвижване на машината (продължение)
...
Точка 1.2.4 не се отнася за функцията по придвижване на машината.
§ 310 Спиране ─ част от функцията по придвижване на машината
В последната алинея на точка 3.3.3 е предвидено отклонение от общите
изисквания за функциите на спиране, посочени в точка 1.2.4. По-специално в
точка 1.2.4.1 се изисква, след като машината веднъж бъде спряна,
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енергозахранването на задвижващите механизми да бъде изключено. Това
не се прилага за функцията по придвижване на машини, спадащи към
подвижната техника, които могат да бъдат спрени в неутрално/изходно
положение, докато двигателят работи.
Изискванията, които са приложими за спирането на функцията по
придвижване на подвижна техника, са посочените в първите три алинеи на
посочената точка — вж. § 307: коментари по първите три алинеи на
точка 3.3.3.
3.3.4.

Придвижване на машини, управлявани от водач пешеходец

Всяко придвижване на самоходна машина, управлявана от водач пешеходец,
трябва да бъде възможно само ако водачът въздейства непрекъснато върху
съответния орган за управление. По-специално, не трябва да е възможно да се
получи придвижване на машината при пускане в ход на двигателя.
Системите за управление на машините, управлявани от водач пешеходец
трябва да бъдат така проектирани, че да намаляват до минимум
опасностите, възникващи от непреднамерено придвижване на машината към
водача, а по-специално опасностите от:
 премазване,
 нараняване от въртящи се инструменти.
Скоростта на придвижване на машината трябва да бъде съобразена със
скоростта на движение пеша на водача.
В случай на машини, върху които може да се монтира въртящ се
инструмент, не трябва да бъде възможно този инструмент да се задейства,
когато е включен задният ход, освен когато движението на машината се
предизвиква от движението на инструмента. В последния случай скоростта
на движение назад трябва да бъде такава, че да не представлява опасност за
водача.
§ 311 Придвижване на машини, управлявани от водач пешеходец
Точка 3.3.4 се отнася до самоходни подвижни машини, управлявани от водач
пешеходец, т.е., машини с моторно задвижване, управлявани от
водачпешеходец, като обикновено ходи зад или пред машината и ръчно
привежда в действие органите на управление и кормилните устройства —
вж. § 293: коментари по точка 3.1.1, буква б). Машините, управлявани от
водачпешеходец, включват кари-нископовдигачи с вилица за палети,
управлявани от водачпешеходецмашини за почистване на повърхности,
уплътняващи машини, култиватори, мотокултиватори и косачки. Точка 3.3.4
не се отнася за машини, задвижвани от водач пешеходец.
Изискванията, посочени в първа алинея на точка 3.3.4, са предназначени да
намалят риска от неконтролирано движение на машината. Органите на
управление на движенито трябва да бъдат от вида, изискващ постоянно
задействане, и освобождаването на органа за управление трябва безопасно
да спира машината. Ако има вероятност машината да продължи да се движи,
след като органът за управление се е върнал в неутрално/изходно
положение, може да е необходимо с пускането на органа на управление да
се задейства спирачка. Тъй като операторът обикновено трябва да държи
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кормилното устройство и органа на управление на движението с една и съща
ръка, важно е органът на управление, изискващ постоянно задействане, да
бъде проектиран и разположен по такъв начин, че да се намали
ограничаването на оператора — вж. § 193: коментари по трета алинея на
точка 1.2.2.
Второто изречение на първа алинея на точка 3.3.4 се отнася до специфичен
аспект на изискването, посочено в първото изречение: проектирането и
изработването на машините трябва да направят невъзможно придвижването
на машината при пускане в ход на двигателя.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 3.3.4, се отнася до риска
от премазване или нараняване на водача от движението на самата машина,
от движещи се части на машината или от инструменти. Този риск е особено
голям, когато водачът върви пред машината или ако машината може да
обърне посоката на движение към водача. В такива случаи може да е
необходимо да се монтират предпазни устройства, които спират машината,
ако тя приближи или влезе в контакт с тялото на водача.
Изискването, посочено в трета алинея на точка 3.3.4, — че скоростта на
придвижване трябва да бъде съобразена със скоростта на движение пеша на
водача, има за цел да гарантира, че водачът няма да изгуби управление на
машината, докато тя се придвижва.
Последната алинея на точка 3.3.4 се отнася до риска от нараняване на
водачапешеходец вследствие на контакт с въртящ се инструмент, като
например острие на култиватор или копачка. Ако функционирането на
машината изисква заден ход, инструментът трябва да бъде изключен при
заден ход, а когато придвижването на машината е резултат от движението на
инструмента, трябва да бъде предвидена „пълзяща“ скорост с оглед
намаляване на риска.
3.3.5.

Неизправност във веригата за управление

Неизправност в енергозахранването при сервоуправление, когато има такова,
не трябва да пречи машината да бъде управлявана за времето, необходимо за
спирането й.
§ 312 Неизправност в енергозахранването на управлението
Сервоуправление се поставя на подвижни машини с цел намаляване на
усилието, което е необходимо за управление на машината, по-специално на
големи машини и за трудни маневри. Тъй като обаче водачът трябва да
може да управлява движението на машината във всеки един момент, трябва
да е възможно машината да бъде управлявана достатъчно дълго, за да бъде
спряна безопасно в случай на неизправност в енергозахранването. Ако е
възможно за безопасно спиране машината да се управлява ръчно, това
изискване може да бъде изпълнено чрез превключване на ръчно управление
в случай на неизправност на енергозахранването. В противен случай е
необходимо резервно енергозахранване.
Резервно енергозахранване е необходимо винаги за машини със система за
сервоуправление.
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3.4.

ЗАЩИТА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ

3.4.1.

Неконтролирани движения

Машината трябва да бъде проектирана, изработена и при необходимост
монтирана върху подвижната си основа така, че по време на придвижването
неконтролираните отклонения от центъра на тежестта да не засягат
нейната устойчивост или да не оказват прекалено натоварване върху
структурата .
§ 313 Неконтролирани движения
Изискването, посочено в точка 3.4.1, е допълнително към общите
изисквания, свързани със стабилността и риска от счупване по време на
работа, посочени в точки 1.3.1 и 1.3.2.
При проектирането и производството на подвижна техника трябва да се
вземат предвид динамичните въздействия, дължащи се на движението на
машината, които могат да засегнат нейната стабилност или механичното
съпротивление на нейната конструкция. Специално внимание трябва да се
обърне на тези рискове за самоходни или теглени машини, предвидени да се
придвижват по пътищата, за машини, предвидени да се монтират върху
пътни превозни средства и за машини, предвидени да се придвижват с
висока скорост.
3.4.2.

Движещи се части на трансмисии

Като изключение от разпоредбите на точка 1.3.8.1 по отношение на
двигателите, за подвижните защитни прегради , възпрепятстващи достъпа
до подвижните части около двигателя , не се изисква да имат устройство за
заключване, ако, за да бъдат отворени, трябва да се използва инструмент или
ключ или органа за управление, разположен в мястото за управление, при
условие че това място се намира в напълно затворена кабина, снабдена с
ключалка, която да не позволява на неоторизираните лица да влизат в нея.
§ 314 Достъп до двигателя
В точка 3.4.2 е предвидено изключение от общите изисквания за
предотвратяване на достъпа до движещи се части на трансмисии, посочени в
точка 1.3.8.1. Отклонението се прилага за подвижни защитни прегради,
предотвратяващи достъпа до подвижните части около двигателя (капаци на
двигателя с предпазна функция). Тези капаци на двигателя не е необходимо
да се оборудват с устройство за заключване, което спира двигателя, когато
капакът бъде отворен. Трябва обаче да се предприемат мерки за
предотвратяване на неоторизирания достъп до двигателя :
-

капакът на двигателя трябва да бъде проектиран по такъв начин, че да
се изисква използването на инструмент или ключ, за да бъде отворен
— вж. § 218: коментари по точка 1.4.2.1,

или
-
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страна може да се заключва, с цел предотвратяване на неоторизиран
достъп.
3.4.3.

Прекатурване и преобръщане

Когато при самоходна машина с водач, оператор(и) или друго(и) лице(а),
намиращо(и) се на нея, съществува риск от прекатурване или преобръщане,
машината трябва да бъде съоръжена с подходяща защитна конструкция,
освен ако това не увеличава съществуващата опасност.
Тази конструкция трябва да бъде такава, че в случай на прекатурване или
преобръщане да гарантира на намиращите се на машината лица достатъчен
обем, ограничаващ деформацията.
За да се провери дали конструкцията отговаря на изискването, установено
във втори параграф, производителят или неговият упълномощен
представител трябва да проведе или възложи провеждането на подходящи
изпитвания за всеки тип конструкция.
§ 315 Преобръщане и прекатурване
Точка 3.4.3 се отнася до остатъчния риск от загуба на устойчивост на
машината, ако, въпреки предприетите мерки в съответствие с точки 1.3.1 и
3.4.1 за гарантиране на подходяща устойчивост, съществува остатъчен риск,
дължащ се на преобръщане или прекатурване на машината. Терминът
„преобръщане“ обозначава пълно претъркулване, което включва завъртане
на 180°. Терминът „прекатурване“ обозначава положението, при което
машината пада, но нейната форма или даден елемент, като мачта или
стрела, не й позволяват да се завърти на повече от 90°. Машината може да
се преобърне или прекатури странично, по дължина или и в двете посоки.
Преобръщането или прекатурването винаги създава риск за водача или
другите лица, намиращи се на машината, да бъдат изхвърлени или
премазани.
В първа алинея на точка 3.4.3 се изисква машини с такъв остатъчен риск да
бъдат снабдени с подходяща защитна конструкция, т.е. защитна конструкция
срещу преобръщане или защитна конструкция срещу прекатурване. Тези
конструкции трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да защитават
всички лица, намиращи се на машината, които са изложени на въпросния
риск.
При оценката на остатъчния риск, дължащ се на преобръщане или
прекатурване, следва да се вземат предвид следните параметри:
 предвидените и предвидимите работни условия на машината (като
скорост, максимален наклон и терен),
 масата, размерите и центъра на тежестта на машината, различните
условия на натоварване, наличието на устройства за нивелиране,
 формата на машината и мястото на оператора(ите).
Необходимата защита може да бъде осигурена от части на самата машина,
които осигуряват необходимата защита на оператора(ите) в случай на
преобръщане или прекатурване. Когато се изисква специфична защитна
конструкция, тя може да бъде вградена в кабината.
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За много категории подвижни машини в хармонизираните стандарти е
определено дали е необходима защитна конструкция и е посочен видът на
защитната конструкция, която следва да бъде монтирана.
Единственото изключение от това изискване е, когато поставянето на
защитна конструкция би увеличило риска, свързан с преобръщане или
прекатурване. Не е препоръчително например да се поставя защитна
конструкция на машини, предназначени за активно управление, на които не
може да се използва устройство за ограничаване на седалката — вж. § 295:
коментари по точка 3.2.2.
Във втора алинея на точка 3.4.3 е посочена целта, която следва да бъде
постигната от защитните конструкции срещу преобръщане и прекатурване.
Защитната конструкция трябва да осигурява подходящ обем за ограничаване
на деформацията, с други думи — в случай на преобръщане или
прекатурване тя да не се деформира дотолкова, че да е в контакт с
оператора, докато той или тя е на работното място. Следва да се отбележи,
че тези защитни конструкции могат да изпълняват своите предпазни функции
само ако въпросните лица са обезопасени по такъв начин, че да останат на
седалките си в случай на преобръщане или прекатурване — вж. § 295:
коментари по точка 3.2.2.
В трета алинея на точка 3.4.3 се изисква защитните конструкции срещу
преобръщане или прекатурване да бъдат подложени на необходимите
изпитвания на типа, за да се потвърди, че те изпълняват своята предпазна
функция.
Следва да се отбележи, че конструкциите за защита при преобръщане и
прекатурване, които се пускат самостоятелно на пазара, представляват
защитни елементи, докато конструкциите за защита при преобръщане
(ROPS) са включени в индикативния списък на защитните елементи, посочен
в приложение V (точка 14). Тези ROPS са включени също така в категориите
машини, изброени в приложение IV (точка 22), предмет на процедурите за
оценяване на съответствието, посочени в член 12, параграфи 3 и 4.
3.4.4.

Падащи предмети

Когато при самоходна машина с водач, оператор(и) или друго(и) лице(а),
намиращо(и) се на нея, съществува риск от падане на предмети или
материали, машината трябва да е проектирана и изработена така, че да се
вземат предвид тези опасности, и да бъде съоръжена, ако размерите й
позволяват, с подходяща защитна конструкция.
Тази конструкция трябва да бъде такава, че в случай на падане на предмети
или материали да гарантира на намиращите се на машината лица
достатъчен обем, ограничаващ деформацията.
За да се провери дали конструкцията отговаря на изискването, установено
във втори параграф, производителят или неговият упълномощен
представител трябва да проведе или възложи провеждането на подходящи
изпитвания за всеки тип конструкция.
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§ 316 Падащи предмети
Изискването, посочено в точка 3.4.4, е допълнително към общото изискване
за рисковете, дължащи се на падащи или изхвърлени предмети, посочени в
точка 1.3.3.
Рискът водачът или други лица, намиращи се на самоходни подвижни
машини, да бъдат наранени от падащи предмети може да се дължи на
предмети или материали, които се придвижват или повдигат от машината,
например от автокранове или машини за изкопни работи. Рискът може да се
дължи също така на околната среда, в която е предвидено да работи
машината, като например при разрушителни работи или в горското
стопанство. Когато съществува риск от падащи предмети при предвидените
или предвидимите условия на употреба на машината, трябва да бъдат
предприети необходимите предпазни мерки, включително, когато размерът
на машината позволява, поставяне на подходяща конструкция за защита от
падащи предмети. Конструкцията за защита следва да бъде проектирана по
такъв начин, че да са защитени всички лица, намиращи се на машината,
които са изложени на въпросния риск. При проектирането на конструкцията
за защита трябва да се отчита както размерът на потенциално падащи
предмети (за да се избегне падането на предмети през конструкцията), така
и необходимостта от подходяща видимост от мястото за управление — вж.
§ 294: коментари по точка 3.2.1.
В хармонизираните стандарти за повечето видове подвижна техника е
посочен видът на изискваната конструкция за защита.
Коментарите по втора и трета алинея на точка 3.4.3, касаещи защитата от
преобръщане и прекатурване, се прилагат също така за втора и трета алинея
на точка 3.4.4.
Следва да се отбележи, че конструкциите за защита от падащи предмети,
които се пускат самостоятелно на пазара са защитни елементи и са
включени в индикативния списък на защитните елементи, посочен в
приложение V (точка 15). Тези FOPS са включени също така в категориите
машини, изброени в приложение IV (точка 23), предмет на процедурите за
оценяване на съответствието, посочени в член 12, параграфи 3 и 4.
3.4.5.

Средства за достъп

Средствата за хващане и стъпване трябва да бъдат така проектирани,
изработени и разположени, че операторите да ги ползват инстинктивно и да
не използват за тази цел органите за управление.
§ 317 Средства за стъпване и хващане като средства за достъп
Точка 3.4.5 се отнася до проектирането, изработването и разполагането на
средства за стъпване и хващане, които да позволят на водачите и на другите
лица безопасно да достигнат и напуснат мястото за управление и другите
работни места и места за обслужване на машината — вж. § 237: коментари
по точка 1.5.15 и § 240: коментари по точка 1.6.2. Това изискване следва да
се прилага в съчетание с общите изисквания за проектиране на органи на
управление – вж. § 190: коментари по шестото тире на точка 1.2.2.
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Средствата за достъп до мястото за управление или други работни места
също трябва да бъдат проектирани и разположени по такъв начин, че да не
може операторите да използват като средствата за стъпване или хващане
части, които не са предназначени за тази цел, като например отвори в
конструкцията, защитните прегради или подвижни части.
3.4.6.

Устройства за теглене

Всяка машина, използвана за теглене или предназначена да бъде теглена,
трябва да бъде съоръжена с теглещи или прикачни устройства, проектирани,
изработени и разположени така, че да осигурят лесно и безопасно прикачване
и откачване и да предотвратяват случайното откачване по време на
използване.
Доколкото натоварването върху теглича го изисква, тези машини трябва да
бъдат съоръжени с подпора с опорна площ, подходяща за натоварването и
терена.
§ 318 Устройства за теглене
Изискванията, които са посочени в точка 3.4.6, се прилагат за машини,
предназначени за теглене на други машини или оборудване. Тези машини за
теглене включват например определени кари, наземно оборудване за
обслужване на въздухоплавателни средства, предназначено за теглене на
въздухоплавателни средства или друго оборудване, определени машини за
изкопни работи. Изискванията, посочени в точка 3.4.6, се прилагат също така
за машини, предназначени да бъдат теглени от други машини, от превозно
средство или от трактор. Тези теглени машини включват например машини
за изкопни работи, предназначени да бъдат теглени, теглени
селскостопански машини, компресори, монтирани на ремаркета, подвижни
подемни работни платформи и кранове за преместване.
Необходимо е устройствата за теглене, като тегличи, куки и средства за
захващане, съединенията, монтажните скоби и опорните плочи, лесно и
сигурно да се свързват и да се разделят. Те трябва да бъдат проектирани и
оборудвани така, че да се предотврати случайно разединяване по време на
тегленето, например чрез автоматична ключалка.
Ако устройствата за теглене са тежки, трябва да се осигури подпора, като
например опора с носеща повърхност на земята, а правилната употреба на
подпората трябва да е описана в инструкциите.
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Предаване на мощност от самоходната машина (или трактор)
към задвижваната машина

Демонтируемите съоръжения за механично предаване на въртящ момент,
свързващи самоходната машина (или трактора) към първия неподвижен лагер
на задвижваната машина, трябва да бъдат проектирани и изработени така,
че всяка движеща се по време на работа част да бъде защитена по цялата й
дължина.
Валът за отвеждане на въртящ момент от самоходната машина (или
трактора), към който е свързано демонтируемото устройство за механично
предаване на въртящ момент, трябва да бъде защитен или чрез неподвижна
защитна преграда, закрепен на самоходната машина (или трактора), или
посредством всяко друго устройство, осигуряващо равностойна защита.
Трябва да бъде възможно отварянето на тази защитна преграда , за да се
осигури достъп до демонтируемото устройство за предаване на въртящ
момент. След като той бъде монтиран на мястото си, трябва да остава
достатъчно място, за да не се позволява на карданния вал да поврежда
предпазителя, когато машината (или тракторът) е в движение.
Приемателният вал на теглената машина (входящият вал) трябва да бъде
затворен в защитен кожух, закрепен към машината.
Ограничител на въртящия момент или на механизъм за свободен ход
разрешава да бъде монтиран към карданния вал само откъм страната
задвижваната машина. В този случай, на демонтируемото устройство
механично предаване на въртящ момент трябва да бъде указана посоката
монтиране.

се
на
за
на

Всяка теглена машина, функционирането на която налага наличието на
демонтируемо устройство за механично предаване на въртящ момент,
свързващо го към самоходна машина (или трактор), трябва да има такава
система за закрепване на това устройство, че когато машината не е
свързана, демонтируемото устройство за механично предаване на въртящ
момент и защитният му кожух да не се повреждат при контакт с терена
или с части от машината.
Външните части на защитния кожух трябва да бъдат проектирани,
изработени и разположени така, че да не могат да се въртят заедно с
демонтируемото устройство за механично предаване на въртящ момент.
Защитният кожух трябва да покрива трансмисията до външния край на
вътрешните вилки в случай на обикновени карданни шарнири, и най-малко до
центъра на външния(ите) шарнир(и) в случай на „широкоъгълни“ кардани.
Ако е предвиден достъп до работните места в близост до демонтируемото
устройство за механично предаване на въртящ момент, той трябва да е
проектиран и изработен така, че да не може защитните кожуси на валовете
да се използват като стъпала, освен ако не са предвидени и създадени за тази
цел.
§ 319 Демонтируеми съоръжения за механично предаване на въртящ
момент
Изискванията, посочени в точка 3.4.7, се отнасят до проектирането и
изработването на демонтируеми съоръжения за механично предаване на
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въртящ момент и техните предпазители — вж. § 45: коментари по член 2,
буква е). С тези изисквания се цели да се предотврати захващането на хора
от въртящ се трансмисионен вал или от частите, свързващи този вал с вала
за отвеждане на въртящ момент на теглещата машина или трактора и с тези,
които го свързват с теглената машина. Тази цел трябва да бъде постигната
чрез подходяща защита на трансмисионния вал и на свързващите части.
В първа, втора, трета, четвърта и седма алинея на точка 3.4.7 са посочени
изисквания за предпазителите и техните характеристики.
В трета, шеста и в последната алинея на точка 3.4.7 се изисква
предприемането на мерки за предотвратяване на щети по предпазителя на
вала за отвеждане на въртящ момент и по демонтируемото устройство за
механично предаване на въртящ момент както по време на използване, така
и докато демонтируемото устройство за механично предаване на въртящ
момент не е свързано. Последната алинея на точка 3.4.7 е допълнителна по
отношение на общите изисквания за достъпа до работни места и места за
обслужване, посочени в точка 1.6.2.
Следва да се отбележи, че защитни прегради на демонтируемите
съоръжения за механично предаване на въртящ момент, които се пускат
самостоятелно на пазара, са защитни елементи и са включени в
индикативния списък в приложение V (точка 1). Демонтируемите съоръжения
за механично предаване на въртящ момент, включително техните
предпазители, и защитните прегради за демонтируеми съоръжения за
механично предаване на въртящ момент са включени сред категориите
машини, изброени в приложение IV (точки 14 и 15), предмет на процедурите
за оценяване на съответствието, посочени в член 12, параграф 3 и 4.
3.5.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДРУГИ ОПАСНОСТИ

3.5.1.

Акумулатори

Мястото за поставяне на акумулаторите трябва да бъде проектирано и
конструирано така, че да се избегне възможността за изхвърляне на
електролит върху оператора дори в случай на преобръщане и да се избегне
натрупването на пари в местата, заемани от операторите.
Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че
акумулаторите да могат да бъдат разкачени с помощта на леснодостъпно
устройство, предвидено за тази цел.
§ 320 Акумулатори
Изискването, посочено в точка 3.5.1, е свързано с вида на акумулатора и
разположението, проектирането и изработването на място за поставяне на
акумулаторите в подвижна техника. Използването на запечатани
акумулатори или акумулатори, които не изискват поддръжка, може да бъде
едно от средствата за намаляване на съответните рискове.
Изискването, посочено във втора алинея по отношение на разкачването на
акумулаторите, представлява конкретно приложение на общото изискване,
посочено в точка 1.6.3, по отношение на изключване на източниците на
енергозахранване. С оглед на изпълнението на това изискване
производителят може или да монтира леснодостъпен изключващ прекъсвач,
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или, ако клемите на акумулатора са леснодостъпни, да гарантира, че
клемите на акумулатора могат да бъдат разкачени лесно без използване на
инструменти.
3.5.2.

Пожар

В зависимост от предвидените от производителя опасности машината
трябва, ако размерите й позволяват:
 или да позволява закрепването на леснодостъпни пожарогасители,
 или да е съоръжена с вградени пожарогасителни системи.
§ 321 Пожарогасители и пожарогасителни системи
Изискването, посочено в точка 3.5.2, е допълнително към общото изискване,
посочено в точка 1.5.6, касаещо риска от пожар.
Допълнителните предпазни мерки за ограничаване на последиците от пожар
върху подвижни машини следва да бъдат определени в светлината на
предвидените условия на употреба на машината и оценката на риска от
пожар, в това число възможните последици от пожара за хора и имущество.
Факторите, които следва да бъдат взети предвид, включват например:


дали е предвидено машината да се използва в среда, в която
последиците от пожар могат да бъдат сериозни,



дали машината е предназначена за употреба в сгради или в затворени
пространства,



дали в машината са вложени или дали има вероятност тя да съдържа
значителни количества възпламеняеми или лесно запалими
материали или вещества,



дали излизането от мястото за управление или други работни места
може да бъде застрашено, например при голямо подвижно
съоръжение.

Ако съществува значителен остатъчен риск от пожар на машината и когато
нейният размер позволява това, машината следва да осигурява
леснодостъпни места, където могат да бъдат поставени подходящ брой
пожарогасители със съответните размери. От производителя на машината
не се очаква да предоставя пожарогасители.
В случаи, при които машината създава висок остатъчен риск от пожар и/или
когато последиците от пожар в предвидените условия на употреба могат да
бъдат сериозни и когато размерът й позволява това, производителят на
машината трябва да постави вградена пожарогасителна система.
Следва да се отбележи, че поставянето на вградена пожарогасителна
система е изрично изискване за някои машини, предназначени за подземни
работи — вж. § 366: коментари по точка 5.5.
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Емисии на опасни вещества

Точка 1.5.13, втори и трети параграф не се прилагат, когато основната
функция на машината е пулверизирането на определени вещества. Въпреки
това операторът трябва да бъде защитаван от опасността от контакт с
такива опасни емисии.
§ 322 Защита на оператори на пулверизиращи машини от рискове,
които се дължат на излагането на опасни вещества
В първото изречение на точка 3.5.3 е отбелязано, че изискванията, посочени
във втора и трета алинея на точка 1.5.13, касаещи улавянето, отвеждането,
утаяването, филтрирането или пречистването на опасни материали и
вещества, отделяни от машината, не се прилагат за машини, чиято основна
функция е пулверизирането на вещества, които може да са опасни. Такива
машини включват например пулверизиращи машини за пестициди и
определени машини за почистване на повърхности и пътно строителство.
Следва да се отбележи, че първа алинея на точка 1.5.13, касаеща
предотвратяването на рисковете от вдишване, поглъщане, контакт с кожата,
очите и лигавиците и проникване през кожата на опасни материали и
вещества, произвеждани от машината, е приложим към машини,
предназначени за пулверизиране на определенивещества.
Във второто изречение на точка 3.5.3 се подчертава, че, за машини,
предназначени за пулверизирането на определени вещества, операторът
трябва да бъде защитен от риска на излагане на опасни емисии чрез
подходящи средства, които могат да бъдат различни от посочените във
втора и трета алинея на точка 1.5.13. Това изискване трябва да се прилага в
съчетание с изискванията, посочени в точка 1.1.7 за работните места, и с
изискванията, посочени в точки 3.2.1 и 3.2.3 за мястото на управление и
местата за други лица. Следователно самоходните машини с намиращ се на
машината водач трябва да бъдат оборудвани с кабина за водача,
проектирана и изработена по такъв начин, че да защитава от риска от
излагане на въпросните опасни вещества, например чрез подходяща
система за филтриране на въздуха и положително налягане — вж. § 182:
коментари по точка 1.1.7, § 235: коментари по точка 1.5.13, § 294: коментари
по точка 3.2.1 и § 296: коментари по точка 3.2.3.
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Всяка машина трябва да има средства за сигнализация и/или табели с
инструкции за експлоатация, настройване и поддръжка, когато това е
необходимо, за да се осигури здравето и безопасността на хората. Те трябва
да бъдат подбрани, проектирани и изработени така, че да са ясно видими и да
не могат да се изтриват.
Без да се засягат разпоредбите на нормативната уредба за движение по
пътищата, машините с водач, намиращ се на тях, трябва да имат следното
оборудване:
 звуково сигнално устройство за предупреждаване на изложените на
опасност лица,
 система за светлинна сигнализация, съобразена с предвидените условия
на използване; последното изискване не се прилага за машини,
предназначени изключително за работа под земята и които нямат
електрозахранване,
 при необходимост подходяща връзка между ремаркето и машината,
позволяваща предаването на сигналите.
Машините с дистанционно управление, които при нормални условия на
използване излагат хората на опасности от удар или прегазване, трябва да
имат подходящи средства за сигнализация на движението си или средства за
защита на изложените на опасност лица от такива опасности. Същото се
отнася за машини, които при използване постоянно повтарят движения
напред и назад по една и съща ос, когато водачът няма директна видимост
към задната част на машината.
Машината трябва да бъдат конструирана така, че да не е възможно
несъзнателното изключване на предупредителните и сигналните устройства.
Всеки път, когато това е необходимо за безопасността, тези устройства
трябва да имат средства за контрол на правилното им функциониране и
всеки техен отказ трябва да стане известен на оператора.
Когато движенията на дадена машина или на нейните работни устройства
са особено опасни, върху машината трябва да се поставят знаци,
забраняващи приближаването до нея по време на работа. Тези знаци трябва
да бъдат четливи от достатъчно разстояние, за да се осигури безопасност
на лицата, които трябва да бъдат в близост до нея.
§ 323 Сигнализация, сигнали и предупреждения
Изискванията, посочени в точка 3.6.1, са допълнителни към изискванията,
посочени в точки 1.7.1—1.7.3, по отношение на информацията и
информационните
устройства,
предупредителните
устройства,
предупреждаването за остатъчни рискове и маркирането на информацията,
която е от съществено значение за безопасната употреба на машината —
вж. § 245 — § 250 и § 252: коментари по точки 1.7.1—1.7.3.
Изискванията, свързани с формата и езика на информацията и
предупрежденията на машината, посочени в точка 1.7.1, се прилагат по
отношение на информацията, изисквана в първа алинея на точка 3.6.1.
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Изискванията към предупредителните устройства, посочени в точка 1.7.1.2,
са приложими за звуковите и светлинни предупредителни устройства,
сигнали и знаци, изисквани от втора и трета алинея на точка 3.6.1.
Позоваването на „разпоредбите на нормативната уредба за движение по
пътищата“ във втора алинея на точка 3.6.1 се отнася до правилата за
движение по пътищата на подвижна техника — вж. § 308: коментари по точка
3.3.3.
Трета алинея на точка 3.6.1 се отнася до рисковете, които се дължат на
сблъскване между подвижна техника с дистанционно управление, или такава
без водач, и хора. Тези машини трябва да бъдат оборудвани с подходящи
средства, сигнализиращи за тяхното движение, като звукови и/или светлинни
предупредителни устройства. При необходимост трябва да бъдат поставени
също така предпазни устройства, за да се избягват сблъсъци — вж. § 294:
коментари по точка 3.2.1.
Изискванията, посочени в трета алинея на точка 3.6.1, се прилагат също така
за машини с намиращ се на машината водач, предназначени за изпълнение
на постоянни движения напред-назад, като например определени машини за
пътно строителство или товарачни машини, тъй като водачът на такива
машини е възможно да не може постоянно да наблюдава зоната назад.
3.6.2.

Маркировка

На всяка машина трябва да бъде поставена по четлив и траен начин наймалко следната информация:
 номиналната мощност в киловати (кВ),
 масата в килограми (kg) за обичайната конфигурация);
и, ако е необходимо:
 допъстимата максимална теглителна сила върху куката на теглича в
нютони (N),
 допустимото максимално вертикално натоварване върху куката на
теглича в нютони (N).
§ 324 Маркировка на подвижна техника
Изискванията, посочени в точка 3.6.2, за маркировката на подвижна техника
са допълнителни по отношение на общите изисквания за маркиране,
посочени в точка 1.7.3 — вж. § 250: коментари по точка 1.7.3. Маркировката
на номиналната мощност, масата и, когато е целесъобразно, на
максималната теглителна сила и вертикално натоварване, предвидени да се
приложат върху куката на теглича, следва да бъде поставена посредством
същата техника, както и другите маркировки. Логично маркировката на
мощността и масата следва да бъде поставена на същото място, както и
други маркировки, докато маркировката на максималната теглителна сила и
вертикално натоварване трябва да бъде поставена, по целесъобразност, или
на същото място или близо до устройството за теглене.
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Инструкцията за експлоатация трябва да съдържа следната информация
относно вибрациите, предавани от машината на горните крайници или на
цялото тяло:
 общата стойност на вибрациите, на които са подложени горните
крайници, ако тя надвишава 2,5 m/s2, или ако е необходимо да се посочи,
че тази стойност не надвишава 2,5 m/s2,
 максималната средноквадратична стойност на ускорението, на което
тялото е подложено, когато то надвишава 0,5 m/s2, а когато не
надвишава 0,5 m/s2, това трябва да се посочи,
 неопределеността на измерване.
Тези стойности или се измерват реално на въпросната машина, или се
установяват въз основа на измервания, извършени за технически сравнима
машина, представителна за машината, която ще бъде произвеждана.
Когато не се прилагат хармонизираните стандарти, вибрациите трябва да
се измерват чрез използване на най-подходящия за машината измервателен
метод.
Условията на функциониране на машината по време на измерването и
използваните измервателни методи трябва да бъдат описани.
§ 325 Деклариране на вибрациите, предавани от подвижна техника
Изискването, посочено в точка 3.6.3.1, допълва общите изисквания във
връзка с инструкцията за експлоатация, посочени в точка 1.7.4. Поспециално се прилагат изискванията, свързани с езика на инструкциите —
вж. § 257: коментари по точка 1.7.4.1, букви а) и б).
В първите две тирета на първа алинея на точка 3.6.3.1 са посочени
физичните величини, свързани с вибрациите, предавани от подвижна
техника на горните крайници и на цялото тяло, които трябва да бъдат
декларирани в инструкциите.
Стойностите, измерени на машината, трябва да бъдат декларирани, ако
надвишават 2,5 m/s2 за горните крайници и 0,5 m/s2 за цялото тяло. Ако
измерените на машината стойности не надвишават тези стойности, този
факт трябва да бъде деклариран. Следователно вибрациите, предавани от
машината, трябва да бъдат измерени от производителя на машините
посредством подходящ метод на изпитване, освен ако е било установено, че
за цялата категория машини, измерените стойности никога не са
надвишавали горепосочените граници, което може да бъде посочено в
стандарт от вид C за въпросната категория машини.
Декларането на вибрациите, предавани от машината, има две основни цели:
 да подпомогне потребителите в избора им на машини с намалени емисии
на вибрации,
 да предостави полезна информация за оценката на риска, която трябва
да бъде направена от работодателя в съответствие с националните
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разпоредби за прилагане на Директива 2002/44/ЕО по отношение на
излагането на работниците на рискове, възникващи от вибрации 185 .
В това отношение следва да се напомни, че нивото на излагане на
работниците на вибрации не може просто да се пресметне на база
декларацията на производителя на машините за емисиите на вибрации, тъй
като излагането на операторите се влияе също така от други фактори — вж.
§ 231: коментари по точка 1.5.9.
В третото тире на първа алинея на точка 3.6.3.1 се изисква да бъде
посочена неопределеността на декларираните стойности. В съответните
методи за изпитване следва да бъдат дадени насоки за определяне на
неопределеността, свързана с измерването на вибрациите, предавани от
машините.
Във втора алинея на точка 3.6.3.1 се предполага, че, в случай на серийно
производство, измерването може да бъде направено за представителна
извадка от технически съпоставими машини. В случай на единично
производство, производителят трябва да измери вибрациите, предавани от
всяка една от доставените машини.
Третата и последната алинея на точка 3.6.3.1 се отнасят до методите, които
следва да се използват за измерване на вибрациите. Работните условия
оказват голямо въздействие върху вибрациите, предавани от машината.
Следователно измерването на вибрациите следва да се извършва при
представителни работни условия. В методите за изпитване на вибрациите на
машините са посочени работните условия или диапазон от работни условия,
при които следва да се извършват измерванията. Когато в метода за
изпитване, посочен в хармонизиран стандарт, са определени работните
условия, при които следва да се извършва измерването, позоваването на
хармонизирания стандарт е достатъчно, за да се посочат работните условия
и използваните методи за измерване. Когато са използвани други методи на
изпитване, работните условия и използваните методи за измерване трябва
да бъдат посочени при деклариране на вибрациите.
Общи насоки за определяне на стойността на емисиите на вибрации за
подвижни машини са посочени в стандарт EN 1032 186 .
Следва да се отбележи, че декларираните в инструкциите стойности,
свързани с вибрациите, трябва да бъдат включени също така в търговските
документи, свързани с експлоатационните характеристики на машината —
вж. § 273: коментари по точка 1.7.4.3.

185

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците
на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — вж. член 4, параграф 4,
буква д).
186

EN 1032:2003+A1:2008 — Вибрации. Изпитване на
определянето на стойността на излъчените вибрации.
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Многофункционална употреба

Инструкцията за употреба на машините, които могат да имат
многофунцкионална употреба в зависимост от използваното оборудване, и
инструкцията за употреба на сменяемото съоръжение трябва да съдържат
необходимата информация, за да се позволи безопасното сглобяване и
употреба на базовата машина и на сменяемото съоръжение, което може да
бъде монтирано на нея.
§ 326 Инструкции за многофункционална употреба
В точка 3.6.3.2 се подчертава, че инструкциите за подвижна техника,
предназначена да изпълнява различни функции с помощта на сменяемото
съоръжение, трябва да включват необходимата информация за безопасното
сглобяване и употреба на комбинацията от базовата машина и сменяемото
съоръжение.
Производителят на базовата машина трябва:
 да предостави подробна информация по отношение на връзката между
базовата машина и сменяемото съоръжение,
и
 да отбележи съществените характеристики на съвместимото сменяемо
съоръжение или да посочи сменяемото съоръжение, което безопасно
може да бъде монтирано на машината.
Горното изискване допълва изискването производителят на сменяемото
съоръжение да посочи базовите машини, с които оборудването може
безопасно да се използва и да предостави необходимите инструкции за
монтаж — вж. § 41: коментари по член 2, буква б) и § 262: коментари по точка
1.7.4.2, буква и).
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СЪЩЕСТВЕНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
И
ОПАЗВАНЕ
НА
ЗДРАВЕТО
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА
ОПАСНОСТИТЕ
ВСЛЕДСТВИЕ
ПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ

Машините, създаващи опасности вследствие подемни операции, трябва да
отговарят на всички съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в настоящата глава (виж общите принципи, точка 4).
§ 327 Приложното поле на част 4
В част 4 на приложение I са посочени съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето по отношение на машини, които
създават опасности при подемни операции. Опасните ситуации, свързани с
подемни операции, включват по-специално падане или неконтролираното
движение на товара, сблъсък с машината, с превозващото устройство или с
товара и авариране или преобръщане на подемната машина.
Изискванията, посочени в част 4 на приложение I, се прилагат за всички
подемни операции, както е определено в точка 4.1.1, буква а), без значение
дали подемната операция е основната функция на машината, спомагателна
функция на машината или функция на част от машината. Следователно в
част 4 терминът „подемни машини“ трябва да се разбира като включващ
всички машини, които представляват опасности, дължащи се на подемни
операции.
Изискванията, посочени в част 4, може да са приложими за машини в тесния
смисъл, за сменяемо съоръжение, предназначено за подемни операции, за
защитни елементи, поставени за гарантиране на безопасността на подемни
операции, за товарозахващащи приспособления, за вериги, въжета и ремъци
за повдигане. Когато изискванията, посочени в част 4, изискват
провеждането на изпитвания с цел проверка на стабилността и здравината,
сменяемото съоръжение за повдигане трябва да бъде изпитвано при
условия, при каквито е предвидено да се използва. Следователно може да е
необходимо например да се извършат такива изпитвания на сменяемото
съоръжение, монтирано към представителна част от базовата машина, с
която е предвидено да се използва — вж. § 41: коментари по член 2,
буква б).
Където е необходимо, в следващите коментари е посочен обхватът на
различните изисквания. Следва да се отбележи, че всички изисквания,
посочени в част 4, могат да се прилагат за частично комплектувани машини,
които могат да извършват подемни операции.
4.1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1

Определения

а)

„Подемна операция“ е операция по преместване на единични товари,
съставени от отделни предмети и/или хора, които налагат промяна на
нивото в определен момент.
...
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§ 328 Подемна операция
В определението на термина „подемна операция“ изразът „единични товари“
се отнася до групи от едно или повече лица или предмети или количества
насипен материал, които се преместват като отделни единици.
Изразът „налагат промяна на нивото в определен момент“ предполага, че
терминът „подемна операция“ обхваща всяко движение или поредица от
движения на единични товари, което включва повдигане, сваляне, или и
двете. Повдигането и свалянето включват промени на нивото както
перпендикулярно на земната повърхност, така и под ъгъл спрямо нея.
Изразът „в определен момент“ означава, че се смята, че машините, не са
предназначени да преместват предмети, флуиди, материали или лица без
прекъсване, като конвейери, ескалатори или тръбопроводи, извършват
„подемни операции“ в този смисъл и не са предмет на изискванията,
посочени в част 4.
Изразът „единични товари“ не обхваща части от самата машина.
Следователно операция, при която част от машината се повдига, но няма
повдигане на външен товар, не се счита за подемна операция в този смисъл.
Нормалното придвижване на материали чрез изкопни машини, като
например багери и автотоварачи, не се считат за подемни операции,
следователно изкопните машини, използвани само за тази цел, не са
предмет на част 4 на приложение I. Изкопните машини обаче, които също
така са проектирани и оборудвани за повдигане на единични товари, са
предмет на изискванията на част 4 на приложение I.
4.1.1 Определения (продължение)
б)

"Направляван товар" е товар, цялото движение на който се извършва
по твърди или гъвкави направляващи водачи, чието положение в
пространството е определено от неподвижни точки.
...

§ 329 Направляван товар
Определението на „направляван товар“ обхваща както товарите, носени от
превозващи устройства, които се движат по направляващи релси, вериги или
въжета, така и товарите, повдигани от машини с оборудване, което
придвижва превозващото устройство по предварително определена
траектория, като механизми, направлявани от подвижни Х-образни профили
— вж. § 336: коментари по точка 4.1.2.2, § 342 — § 344: коментари по точки
4.1.2.6, 4.1.2.7 и 4.1.2.8 и § 356: коментари по точка 4.2.3. Следва да се
отбележи, че терминът „направляван товар“ не се прилага за машини, като
например портални кранове или кулови кранове, монтирани на релси, при
които движенията на самата машината са направлявани, но движенията на
товара не следват предварително определена траектория.
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4.1.1 Определения (продължение)
в)

„Коефициент на сигурност“ е аритметичното отношение между
гарантираното от производителя или неговия упълномощен
представител натоварване, което може да издържи даден компонент,
и означеното върху този компонент максимално работно натоварване.
...

§ 330 Коефициент на сигурност
„Коефициентът на сигурност“ е понятие, което се отнася до якостта на
носещите компоненти на подемни машини, на товарозахващащи
приспособления или на сменяемо съоръжение за повдигане. Тъй като
якостта на тези компоненти е от съществено значение за безопасността на
подемните операции, те следва да се оразмеряват с коефициента на
безопасност, посочен в част 4 на приложение I като „коефициент на
сигурност“. Коефициентът на сигурност на един носещ компонент е
съотношението между максималния товар, който компонентът може да
издържи, без да се счупи (посочен в съответните хармонизирани стандарти
като минимална сила на счупване на компонента), и посоченото максимално
работно натоварване, което не следва да се надвишава при употреба.
Следователно, например компонент с коефициент на сигурност 5, е
компонент, чиято минимална сила на счупване е 5 пъти по-голяма от
неговото максимално работно натоварване — вж. § 340 и § 341: коментари
по точки 4.1.2.4 и 4.1.2.5 и § 369: коментари по точка 6.1.1.
4.1.1 Определения (продължение)
г)

„Коефициент на изпитване“ е аритметичното отношение между
натоварването при статични или динамични изпитвания на машина
или товарозахващащо приспособление, и максималното работно
натоварване, означено съответно върху машината или детайла от
товарозахващащото приспособление.
...

§ 331 Коефициент на изпитване
„Коефициент на изпитване“ е понятие, което се отнася до статични и
динамични изпитвания на претоварването, които се извършват с цел да се
докаже, че подемните машини, товарозахващащите приспособления или
сменяемото съоръжение за повдигане ще функционират правилно и без
щети при повдигане на максималните товари, за които са проектирани — вж.
§ 339: коментари по точка 4.1.2.3, § 350 — § 352: коментари по точка 4.1.3 и
§ 360 и § 361: коментари по точки 4.4.1 и 4.4.2.
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4.1.1 Определения (продължение)
д)

„Статично изпитване“ е изпитване, което се състои първо в оглед на
машината или товарозахващащото приспособление и последващо
прилагане на сила, отговаряща на максималното работно натоварване,
умножено по съответния коефициент за статично изпитване, и в
извършване на нов оглед на машината или на товарозахващащото
приспособление след отстраняване на посоченото натоварване, за да
се установи дали не са настъпили някакви повреди.
...

§ 332 Статично изпитване
Статичното изпитване е едно от средствата, които се използват за проверка
на целостта на машините за повдигане преди тяхното пускане в действие.
Статичните изпитвания се прилагат за подемни машини в тесния смисъл на
думата, за товарозахващащи приспособления и за сменяемо съоръжение за
повдигане — вж. § 328: коментари по точка 4.1.1 (a), § 339: коментари по
точка 4.1.2.3, § 350 ─ § 352: коментари по точка 4.1.3, и § 361: коментари по
точки 4.4.1 и 4.4.2.
4.1.1

Определения (продължение)

ж)

„Динамично изпитване“ е изпитване, при което подемната машина
работи при всички възможни конфигурации при максимално работно
натоварване, умножено по съответния коефициент за динамично
изпитване, като се държи сметка за динамичното поведение на
машината, за да се провери правилната й работа.
...

§ 333 Динамично изпитване
Динамичното изпитване е друго средство, използвано за проверка на
целостта и правилното функциониране на подемни машини, след като са
били сглобени. Динамичните изпитвания се прилагат за подемни машини в
тесния смисъл на думата и за сменяемо съоръжение за повдигане — вж.
§ 328: коментари по точка 4.1.1, буква а), § 339: коментари по точка 4.1.2.3,
§ 352: коментари по точка 4.1.3 и § 361: коментари по точка 4.4.2.
4.1.1 Определения (продължение)
з)

„Превозващо устройство“ е частта от машината, в която се
намират хората и/или се поставят предметите, за да бъдат
повдигани.

§ 334 Превозващо устройство
Терминът „превозващо устройство“ е общ и означава части на машината,
като например вагони, маси, платформи или столове, на които или в които се
поставят товари, състоящи се от стоки, хора, или и двете, за да бъдат
повдигнати — вж. § 343 — § 348: коментари по точки 4.1.2.7 и 4.1.2.8, § 359:
коментари по точка 4.3.3 и § 359 — § 381: коментари по точки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
и 6.5.
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4.1.2

Мерки за предпазване от механични опасности

4.1.2.1

Опасности, предизвикани от загуба на устойчивост

Машината трябва да бъде така проектирана и изработена, че да осигурява
изискваната в точка 1.3.1 устойчивост по време на работа и в неработно
състояние, включително през всички етапи на транспортиране, монтаж и
демонтаж, при предвидими откази на дадена част и също така при
изпитвания, извършени съгласно инструкцията за експлоатация. За тази цел
производителят или неговият упълномощен представител трябва да използва
подходящите методи за проверка.
§ 335 Опасности, предизвикани от загуба на устойчивост
Изискването, посочено в точка 4.1.2.1, е приложимо за подемни машини в
тесния смисъл на думата, за сменяемо съоръжение за повдигане и, когато е
целесъобразно, за защитни елементи, които са поставени с оглед
гарантиране на безопасността на подемните операции.
Изискването, посочено в точка 4.1.2.1, допълва общото изискване, посочено
в точка 1.3.1 на приложение I, което гласи, че машината, нейните съставни
части и оборудване трябва да бъдат достатъчно устойчиви, за да се избягва
преобръщане по време на транспортиране, монтиране, демонтиране и всяко
друго действие, свързано с машината. В точка 4.1.2.1 се подчертава, че
производителят трябва да гарантира устойчивостта на подемните машини,
както по време на работа, така и в неработно състояние, при предвидими
откази на дадена част и при статични, динамични и функционални
изпитвания, на които може да бъдат подложени. Машините трябва да бъдат
проектирани по такъв начин, че да остават устойчиви при предвидените
условия на употреба.
Производителят трябва да посочи в инструкциите за експлоатация
условията, при които машината отговаря на изискванията за устойчивост.
Тези условия може да включват фактори, като например максимален наклон,
максимална скорост на вятъра и съпротивление на повърхността, върху
която се използва машината — вж. § 263: коментари по точка 1.7.4.2,
буква ж) и § 269: коментари по точка 1.7.4.2, буква о). Когато устойчивостта
на машината зависи от нейното монтиране на мястото на употреба, трябва
да бъдат предоставени необходимите инструкции за монтаж — вж. § 264:
коментари по точка 1.7.4.2, буква и) и § 361: коментари по точка 4.4.2,
буква а).
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се гарантира
устойчивостта на машината в съответствие с принципите за осигуряване на
безопасността, посочени в точка 1.1.2, първо се отнасят до присъщата
устойчивост на машината. Второ, когато рискът от загуба на устойчивост не
може да се изключи, трябва да бъдат монтирани необходимите предпазни
устройства и оборудване, за да се предотврати наклоняване или
преобръщане на машината. В това отношение производителят трябва да
вземе предвид предвидимата неправилна експлоатация на машината, която
може да създаде риск от наклоняване или преобръщане. Необходимите
предпазни мерки могат да включват например поставяне на стабилизатори,
ограничители на скоростта, устройства за контрол на позицията, устройства
за контрол на претоварването и момента и устройства за контрол на
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наклона. Трето, за остатъчни рискове, които не могат напълно да бъдат
предотвратени посредством такива устройства, трябва да бъдат осигурени
необходимите устройства за сигнализация, като например скоростомери,
наклонометри и анемометри, и необходимата информация, предупреждения
и указания, за да могат операторите да избягват ситуации, които биха могли
да доведат до накланяне или преобръщане на машините по време на
различните етапи от техния жизнен цикъл — вж. § 263: коментари по точка
1.7.4.2, буква з).
Методите за проверка, посочени в последното изречение на точка 4.1.2.1,
могат да включват изпитвания за устойчивост, симулации, или и едните, и
другите. Примерите за изпитвания за устойчивост включват изпитвания на
наклонена плоскост и динамични изпитвания на устойчивостта, като
например „изпитвания с бетонни блокове“, използвани за изпитване на
подвижни подемни работни платформи. В случая на единично производство
такива изпитвания трябва да се извършват на всяка машина. За серийно
производство това са изпитвания на тип. Подходящите методи на проверка
обикновено са посочени в съответните хармонизирани стандарти за
конкретни категории машини.
По принцип не е задължително тези изпитвания или симулации да се
извършват от независими изпитателни лаборатории или изпитателни
лаборатории, които са трети страни, въпреки, че за подемните машини,
предмет на ЕО изследване на типа или на процедури за пълно осигуряване
на качеството, изпитванията могат да се извършват от нотифициран орган —
вж. § 129 и § 130: коментари по член 12, § 388: коментари по приложение IV,
точки 16 и 17 и § 406: коментари по приложение IX, точка 3.2.
Изпитванията за устойчивост, които се извършват за проверка на
съответствието на машината със съществените изисквания на Директивата
относно машините, не следва да се бъркат с изпитванията, които може да са
предвидени в националните разпоредби, свързани с инспекции по време на
работа на подемни машини — вж. § 140: коментари по член 15.
4.1.2.2

Машина, движеща се по направляващи релси или релсови
пътища

Машината трябва да бъде снабдена с устройства, въздействащи върху
направляващите профили или релсовите пътища, за да се предотврати
дерайлирането й.
Ако въпреки наличието на такива устройства съществува риск от
дерайлиране или повреда на направляващия профил или в ходовата част,
трябва да се предвидят устройства, които да предотвратяват падането на
оборудването, на елементи от него или на товара, както и преобръщането на
машината.
§336 Релсови пътища и направляващи релси
Изискването, посочено в точка 4.1.2.2, се прилага за подемни машини,
предназначени за придвижване по релси или релсови пътища, като
например подемни машини, които функционират върху железопътни мрежи,
портални кранове, кранове за превозване на контейнери, докови кранове,
определени кулови кранове и определени окачени работни площадки.
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Дерайлирането може да бъде предотвратено чрез подходящо проектно
решение на връзката между направляващите релси или релсови пътища и
ходовата част на машината, а също и чрез оборудването на машината с
предпазни устройства, които да предотвратят дерайлирането, като например
устройства, които отстраняват предмети, намиращи се на релсите от пътя на
ходовата част на машината.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 4.1.2.2, се прилага, когато
има риск машината да се преобърне или да падне от подпората си в случай
на дерайлиране или на неизправност на ходовата част. За
предотвратяването на това трябва да бъдат монтирани устройства.
Примерите за устройства за предотвратяване на тези рискове включват
например механични ограничители за предотвратяване на падане от
подпорите на работни площадки, които са окачени на релси, в случай че
движещият се компонент излезе от релсите.
Ако релсите, на които ще се инсталират подемни машини, не са доставени от
производителя на машините, инструкциите за инсталиране на производителя
трябва да посочват характеристиките на релсите и релсовите пътища и
техните основи, на които машините могат да бъдат безопасно инсталирани
— вж. § 361: коментари по точка 4.4.2, буква а). Машините, предназначени за
употреба по съществуващите железопътни мрежи, трябва да бъдат
проектирани по такъв начин, че да се вземат предвид характеристиките на
релсите и релсовите пътища на мрежата, по която е предвидено да бъдат
използвани — вж. § 264: коментари по точка 1.7.4.2, буква и).
4.1.2.3

Механична якост

Машината, товарозахващащите приспособления и техните части трябва да
могат да издържат натоварванията, на които са подложени по време на
работа, и ако е необходимо, в неработно състояние, при предвидените
условия за монтаж и използване и при всички възможни конфигурации, като
при необходимост се вземат предвид последиците от атмосферните
въздействия и от силите, оказвани от хората. Това изискване трябва също
така да се изпълнява по време на транспортиране, монтаж и демонтаж.
Машината и товарозахващащите приспособления трябва да бъдат
проектирани и изработени така, че да предотвратяват неизправностите,
дължащи се на умора или износване, като се взема под внимание
предвиденият тип употреба.
Използваните материали трябва да бъдат подбрани съобразно различните
видове предвидена работна среда, като по-специално се имат предвид
фактори като корозия, износване, удари, екстремни температури, умора,
крехкост и стареене.
...
§ 337 Механична якост
Изискването, посочено в точка 4.1.2.3, се прилага за подемни машини в
тесния смисъл на думата, за сменяемо съоръжение, предназначено за
повдигане, за товарозахващащи приспособления и, когато е целесъобразно,
за защитни елементи, които са поставени, за да се гарантира безопасността
на подемните операции. Тези машини поради своята функция са предмет на
многократни механични удари, умора и износване, което може да доведе до
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неизправности, водещи до падане на товара или до преобръщане или
авариране на подемните машини. Изискването, посочено в точка 4.1.2.3,
допълва общите изисквания, свързани с риска от счупване по време на
работа — вж. § 207: коментари по точка 1.3.2 на приложение I.
В първа алинея на точка 4.1.2.3 се изисква конструкторът да гарантира
якостта на компонентите и възлите на машините, като се отчитат
предвидените условия на употреба през всички етапи от техния жизнен
цикъл. Ако при проектирането са взети предвид определени ограничения по
отношение на условията за употреба, като например максимална скорост на
вятъра, максимална или минимална температура или максимален наклон,
трябва да бъдат предприети мерки в съответствие с принципите за
осигуряване на безопасността, посочени в точка 1.1.2, за да се гарантира, че
машината се използва единствено в рамките на предписаните параметри.
Във втора алинея на този точка се изисква конструкторът да вземе предвид
умората и износването. Тъй като умората и износването зависят от
продължителността и интензивността на използване на машината,
изчисленията трябва да се базират на хипотези, свързани с жизнения цикъл
на машината, като например брой часове в експлоатация или брой работни
цикли. Следва да се отбележи, че хипотезите, използвани за проектирането
на машините, трябва да съответстват на дадените от производителя
инструкции за вида и честотата на проверките и профилактичната поддръжка
на машината, както и на критериите за подмяна на части, подлежащи на
износване — вж. § 207: коментари по точка 1.3.2 и § 272: коментари по точка
1.7.4.2, буква с) на приложение I.
4.1.2.3

Механична якост (продължение)

Машината и товарозахващащите приспособления трябва да бъдат
проектирани и изработени така, че да издържат без остатъчна деформация
или явна повреда претоварването при статичните изпитвания. При
изчисленията на якостта трябва да се вземе предвид стойността на
коефициента за статично изпитване, подбран така, че да гарантира
достатъчно ниво на безопасност; като общо правило този коефициент има
следните стойности:
а) ръчно управлявани машини и товарозахващащи приспособления: 1,5;
б) други машини: 1,25.
...
§ 338 Механична якост — коефициенти за статично изпитване
Четвърта алинея на точка 4.1.2.3 е приложима за подемни машини,
товарозахващащи приспособления и сменяемо съоръжение за подемни
операции, които са подложени на статично изпитване за претоварване — вж.
§ 331 и § 332: коментари по точка 4.1.1, буква г) и д) и § 350 — § 352:
коментари по точка 4.1.3.
При проектирането и изработването на машините, в това число при
изчисленията за якост и устойчивост, трябва да се отчита коефициентът на
изпитване, използван за статичното изпитване на претоварване, на което ще
бъде подложена машината. Целта на това изискване е да гарантира, че
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машината няма да претърпи повреди, докато повдига максимален работен
товар, както и да осигури граници на безопасност при употребата.
Коефициентът на статичното изпитване се прилага за изпитвания,
извършвани на комплектувани машини, които са готови за употреба. Той не
следва да се бърка с коефициента на сигурност, който се прилага за
оразмеряването на носещите компоненти на машините — вж. § 330 и § 331:
коментари по точка 4.1.1, буква в) и г).
В точка 4.1.2.3 е посочено, че използваните коефициенти на статично
изпитване трябва да гарантират подходящо ниво на безопасност.
Следователно изборът на коефициент на изпитване трябва да се основава
на оценката на риска на производителя. В точка 4.1.2.3 са посочени също
така коефициентите на изпитване, които следва да се използват „като общо
правило“. Коефициентите на изпитване, посочени в точка 4.1.2.3, може да не
са подходящи за определени категории подемни машини или
товарозахващащи приспособления. Следва да се прилагат коефициентите
на изпитване, посочени в точка 4.1.2.3, освен ако са посочени по-подходящи
коефициенти на изпитване в съответния хармонизиран стандарт или такива
са надлежно обосновани в техническото досие на производителя.
Прилагането на съответен хармонизиран стандарт, в който е посочен такъв
алтернативен коефициент на изпитване, осигурява презумпция за
съответствие с изискването, посочено в точка 4.1.2.3 — вж. § 110: коментари
по член 7, буква 2.
Като общо правило, за подемни машини и сменяемо съоръжение за
повдигане, статичните изпитвания, посочени в точка 4.1.2.3, са изпитвания на
комплектуваната машина — вж. § 350 ─ § 352: коментари по точка 4.1.3.
По принцип не е задължително тези изпитвания да се извършват от
независими изпитвателни лаборатории или изпитвателни лаборатории, като
трети страни, въпреки че за подемни машини, които са предмет на ЕО
изследване на типа или на процедури за пълно осигуряване на качеството,
изпитвания могат да се извършват от нотифициран орган — вж. § 129 и
§ 130: коментари по член 12, параграфи 3 и 4, § 388: коментари по
приложение IV, точки 16 и 17 и § 398: коментари по приложение IX, точка 3.2.
Статичните изпитвания на претоварване, които се извършват за проверка на
съответствието на машината със съществените изисквания на Директивата
относно машините, не следва да се бъркат с изпитванията, които може да са
предвидени в националните разпоредби, касаещи инспекциите по време на
работа на подемни машини — вж. § 140: коментари по член 15.
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Механична якост (продължение)

Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да издържа
без възникване на неизправност динамичните изпитвания, извършени с
максималния работен товар, умножен по коефициента за динамично
изпитване. Този коефициент се подбира така, че да гарантира достатъчно
ниво на безопасност; като общо правило той е равен на 1,1. По принцип
динамичните изпитвания се провеждат при предвидените номинални
скорости. Ако веригата за управление на машината позволява извършването
на няколко едновременни движения, изпитванията трябва да се проведат при
най-неблагоприятните условия, като по принцип се комбинират въпросните
движения.
§ 339 Механична якост — коефициенти на динамично изпитване
Последната алинея на точка 4.1.2.3 се прилага за подемни машини и
сменяемо съоръжение за подемни операции, които са подложени на
динамично изпитване. Той не се прилага към товарозахващащи
приспособления — вж. § 331 и § 333: коментари по точка 4.1.1, букви г) и е) и
§ 350 — § 352: коментари по точка 4.1.3.
При проектирането и изработването на машината, включително при
изчисленията на якост и устойчивост, трябва да се взема предвид
коефициентът на изпитване, използван за динамичното изпитване, на което
ще бъде подложена машината. Целта на това изискване е да се гарантира,
че машината ще функционира правилно и няма да претърпи повреда по
време на употреба.
В точка 4.1.2.3 е посочено, че коефициентът на изпитване, използван за
динамичното изпитване, трябва да гарантира подходящо ниво на
безопасност. Следователно изборът на коефициента на изпитване трябва да
се основава на оценката на риска на производителя. В точка 4.1.2.3 е
отбелязан също така коефициентът на изпитване, който следва да се
използва „като общо правило“. Коефициентът на изпитване, посочен в точка
4.1.2.3, може да не е подходящ за определени категории подемни машини
или товарозахващащи приспособления. Следва да се прилага коефициентът
на изпитване, посочен в точка 4.1.2.3, освен ако е посочен по-подходящ
коефициент в съответния хармонизиран стандарт или ако такъв е надлежно
обоснован в техническото досие на производителя. Прилагането на
съответен хармонизиран стандарт, в който е посочен такъв алтернативен
коефициент на изпитване, осигурява презумпция за съответствие с
изискването, посочено в точка 4.1.2.3 — вж. § 110: коментари по член 7,
параграф 2.
Като общо правило, за подемни машини в тесния смисъл на думата и за
сменяемо съоръжение за повдигане, динамичните изпитвания, посочени в
точка 4.1.2.3, са изпитвания на комплектуваната машина— вж. § 350 — § 352:
коментари по точка 4.1.3.
По принцип не е задължително тези изпитвания да се извършват от
независими изпитвателни лаборатории или изпитвателни лаборатории като
трети страни, въпреки че при подемните машини, които са подложени на ЕО
изследване на типа , или на процедури за пълно осигуряване на качеството,
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изпитванията могат да бъдат извършвани от нотифициран орган — вж. § 129
и § 130: коментари по член 12, параграф 3 и 4, § 388: коментари по
приложение IV, точка 16 и 17 и § 398: коментари по приложение IX, точка 3.2.
Динамичните изпитвания, които се извършват за проверка на съответствието
на машината със съществените изисквания на Директивата относно
машините, не следва да се бъркат с изпитванията, които може да бъдат
предвидени в националните разпоредби, свързани с инспекцията по време
на работа на подемни машини — вж. § 140: коментари по член 15.
4.1.2.4

Ролки, барабани, макари, въжета и вериги

Диаметрите на ролките, барабаните и макарите трябва да бъдат
съвместими с размерите на въжетата или веригите, с които могат да бъдат
съоръжени.
Барабаните и макарите трябва да бъдат проектирани, изработени и
разположени така, че въжетата или веригите, с които те работят, да
могат да се навиват, без да се изместват странично от предвиденото
положение.
Въжетата, използвани непосредствено за повдигане или поддържане на
товара, не трябва да имат заплитания освен в краищата им. Въпреки това
заплитанията са допустими при съоръжения, които са предназначени, още на
етапа на проектиране, да бъдат променяни периодично в зависимост от
нуждите при употреба.
Коефициентът на сигурност на комплекта въже и неговите накрайници
трябва да бъде избран така, че да гарантира достатъчно ниво на
безопасност. Като общо правило този коефициент е равен на 5.
Коефициентът на сигурност на вериги за повдигане трябва да бъде избран
така, че да гарантира достатъчно ниво на безопасност. Като общо правило
този коефициент е равен на 4.
За да се провери дали е постигнат необходимият коефициент на сигурност,
производителят или неговият упълномощен представител трябва да проведе
или да възложи провеждането на подходящи изпитвания за всеки тип верига и
въже, както и за всеки тип накрайници за въже, използвани за непосредствено
вдигане на товара.
§ 340 Ролки, барабани, макари, въжета и вериги
Изискванията, посочени в точка 4.1.2.4 на приложение I, са приложими за
ролки, барабани, макари, въжета и вериги, вградени в подемни машини или в
сменяемо съоръжение за повдигане. Компонентите на товарозахващащите
приспособления са предмет на специфичните изисквания, посочени в
следващия точка 4.1.2.5.
Изискванията, посочени в първа и втора алинея на точка 4.1.2.4, касаещи
съвместимостта на ролки, макари и барабани с въжетата и веригите, с които
следва да се използват, са предвидени, за да:
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се гарантира, че въжетата или веригите няма да се извадят от
ролките, макарите или барабаните, около които са навити.

Съотношенията на размерите и съвместимостта на ролки, барабани и
макари, от една страна, и вериги и въжета, от друга страна, обикновено са
посочени в съответните хармонизирани стандарти.
В съответствие с трета алинея на точка 4.1.2.4, като общо правило,
заплитанията на носещите въжета, освен в краищата им, са забранени. Във
второто изречение на тази алинея
обаче се отчита, че може да е
необходимо заплитане при определени категории машини, като например
въжени съоръжения само за стоки или лебедкиза дърводобив, които
използват дълги въжета, проектирани да бъдат изменяни редовно в
съответствие с нуждите на използване или за оторизиран ремонт.
В точка 4.1.2.4 е посочено, че коефициентите на сигурност за въжета и
вериги трябва да гарантират подходящо ниво на безопасност. Следователно
оразмеряването на въжетата и веригите трябва да се основават на оценката
на риска, направена от производителя на подемните машини или
товарозахващащи приспособления. В точка 4.1.2.4 също е отбелязан
коефициентът на сигурност, който следва да бъде взет предвид при
оразмеряването на въжета и вериги „като общо правило“. Коефициентите на
сигурност, посочени в точка 4.1.2.4, може да не са подходящи за определени
компоненти или за определени категории подемни машини. Следва да се
прилагат коефициентите на сигурност, посочени в точка 4.1.2.4, освен ако в
съответния хармонизиран стандарт са посочени по-подходящи коефициенти
на сигурност или такива са надлежно обосновани в техническото досие на
производителя за подемните машини или товарозахващащи приспособления
— вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1, буква а).
Прилагането на съответен хармонизиран стандарт, в който е посочен такъв
алтернативен коефициент на сигурност, осигурява презумпция за
съответствие на изискването, посочено в точка 4.1.2.4 — вж. § 110:
коментари по член 7, буква 2.
В последната алинея
на точка 4.1.2.4 се изисква извършването на
изпитвания с цел проверка дали веригите и въжетата, използвани за
непосредствено вдигане на товара, и техните накрайници имат подходящ
коефициент на сигурност. С оглед прилагането на даден коефициент на
сигурност е необходимо да се знае каква е минималната сила на скъсване на
въпросната верига или въже — вж. § 330: коментари по точка 4.1.1, буква в).
За вериги и въжета за повдигане на товари изпитванията, които са
необходими за установяване на минималната сила на скъсване на самата
верига или въже, обикновено се извършват от производителя на веригата
или въжето и се посочват в съответния сертификат — вж. § 357: коментари
по точка 4.3.1 на приложение I.
Ако обаче производителят на подемните машини, товарозахващащите
приспособления или сменяемото съоръжение за повдигане сам произвежда
вериги или въжета или техните накрайници, той трябва да извърши
съответните изпитвания или да организира тяхното извършване.
Резултатите от изпитванията трябва да бъдат включени в техническото
досие на производителя за машината — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А, точка 1, буква а).
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Изпитванията, посочени в точка 4.1.2.4, са изпитвания на типа,
предназначени за експериментална проверка на якостните изчисления на
производителя. По принцип не е задължително тези изпитвания да се
извършват от независими изпитвателни лаборатории или изпитвателни
лаборатории, като трети страни, въпреки че за подемни машини, които
подлежат на ЕО изследване на типа или на процедури на пълно осигуряване
на качеството, изпитването може да бъде извършено от нотифициран орган
— вж. § 129 и § 130: коментари по член 12, параграф 3 и 4 и коментари по
приложение IX. Тези изпитвания не следва да се бъркат с изпитванията,
които може да са предвидени в националните разпоредби, свързани с
инспекцията на подемни машини или товарозахващащи приспособления по
време на работа — вж. § 140: коментари по член 15.
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Товарозахващащи приспособления и техните части

Товарозахващащите приспособления и техните части трябва да бъдат
оразмерени, като се вземат предвид процесите на умора и стареене за
определен брой работни цикли, съобразени с предвидения срок за използване
при указаните условия на експлоатация за извършване на определена дейност.
Освен това:
а) коефициентът на сигурност за комплекта метално въже-накрайник на
въжето трябва да се подбере така, че да гарантира достатъчно ниво на
безопасност; като общо правило този коефициент е равен на 5.
Въжетата не трябва да имат никакви заплитания или примки освен в
краищата си;
б) когато се използват вериги със заварени звена, те трябва да бъдат от
късозвенен тип. Коефициентът на сигурност на веригите трябва да бъде
подбран така, че да гарантира достатъчно ниво на безопасност; този
коефициент като общо правило е равен на 4;
в) коефициентът на сигурност за текстилни въжета или колани (сапани)
зависи от материала, от метода на производство, размерите и начина на
използване. Този коефициент се подбира така, че да гарантира
достатъчно ниво на безопасност; като общо правило той е равен на 7,
при условие че се докаже, че използваните материали са с много добро
качество и че методът на производство е подходящ за предвидените
условия на използване. В противен случай коефициентът като общо
правило е по-висок, за да се осигури еквивалентно ниво на безопасност.
Текстилните въжета и колани не трябва да имат възли, свръзки или
заплитания, освен в края на сапана, с изключение на случаите на
използване на безконечен сапан;
г)

коефициент на сигурност на всички метални части на сапана или
използвани със сапан трябва да бъде подбран така, че да гарантира
достатъчно ниво на безопасност; този коефициент като общо правило е
равен на 4;

д) максималната товароносимост на сапан с много клонове се определя въз
основа на коефициента на сигурност на клона с най-ниска
товароносимост, на броя на клоновете и на редукционен коефициент,
който зависи от конфигурацията на сапана;
е) за да се провери дали е постигнат достатъчен коефициент на сигурност,
производителят или неговият упълномощен представител трябва да
проведе или да възложи провеждането на подходящи изпитвания за всеки
тип части, упоменати в букви a), б), в) и г).
§ 341 Товарозахващащи приспособления и техните части
Изискванията, посочени в точка 4.1.2.5, се прилагат за товарозахващащи
приспособления и техните части — вж. § 43: коментари по член 2, буква г).
„Части“ в контекста на точка 4.1.2.5 се отнася до елементите, които се
вграждат в товарозахващащи приспособления и които имат отношение към
тяхната сигурност.
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Изискването, посочено в първа алинея
на точка 4.1.2.5, допълва
изискванията, посочени в първите три алинеи на точка 4.1.2.3, и общите
изисквания, касаещи риска от счупване по време на работа, посочени в точка
1.3.2. Следва да се отбележи, че хипотезите, използвани в проектирането на
товарозахващащи приспособления и техните части по отношение на техните
условия на употреба и техния предвидим жизнен цикъл, трябва да
съответстват на инструкциите, дадени от производителя за тяхното
инспектиране и поддържане, както и на критериите за тяхното подменяне —
вж. § 207: коментари по точка 1.3.2 и § 272: коментари по точка 1.7.4.2,
буква с).
В точка 4.1.2.5 е посочено, че коефициентите на използване за частите на
товарозахващащите приспособления трябва да гарантират подходящо ниво
на безопасност. Следователно оразмеряването на тези части трябва да се
основава на оценката на риска, направена от производителя на
товарозахващащото приспособление. В букви а) — г) на точка 4.1.2.5 са
посочени коефициентите на сигурност, които следва да бъдат взети предвид
при оразмеряването на частите на товарозахващащите приспособления
„като общо правило“. Коефициентите на сигурност, посочени в точка 4.1.2.5,
може да не са подходящи за определени части или за определени категории
товарозахващащи приспособления. Следва да се прилагат коефициентите
на сигурност, посочени в точка 4.1.2.5, освен ако в съответните
хармонизирани стандарти са посочени по-подходящи коефициенти на
сигурност или такива са надлежно обосновани в техническото досие на
производителя. Прилагането на съответен хармонизиран стандарт, в който е
посочен такъв алтернативен коефициент на сигурност, осигурява презумпция
за съответствие с изискването, посочено в точка 4.1.2.5 — вж. § 110:
коментари по член 7, параграф 2.
В буква е) на точка 4.1.2.5 се изисква извършването на изпитвания, за да се
провери дали частите на товарозахващащите приспособления, посочени в
букви а) — г), са били проектирани и изработени с подходящ коефициент на
сигурност. С оглед прилагането на коефициент на сигурност е необходимо да
се знае минималната сила на счупване на въпросния компонент — вж. § 330:
коментари по точка 4.1.1, буква в).
За вериги, въжета и ремъци изпитванията, които са необходими за
установяване на минималната сила на скъсване на самата верига, въже или
ремък, обикновено се провеждат от производителя на вериги, въжета или
ремъци и се посочват в съответния сертификат — вж. § 357: коментари по
точка 4.3.1 на приложение I. За останалите части необходимите изпитвания
могат да бъдат извършени от или за производителя на частите или
производителя на товарозахващащото приспособление.
Ако частта на товарозахващащото приспособление е произведена като
единична бройка или в малка серия, може да не е практично да се
извършват изпитвания, които биха направили частта неизползваема. В такъв
случай производителят на товарозахващащото приспособление трябва да
извърши проверки, като използва други подходящи средства, например ─
проектни изчисления, дали използваната част за товарозахващащото
приспособление има подходящ коефициент на сигурност.
Изпитванията, посочени в точка 4.1.2.5, буква е) са изпитвания на типа. Не е
задължително изпитванията да се извършват от независима изпитвателна
лаборатория или от изпитвателна ланборатория — трета страна. Тези
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изпитвания не следва да се бъркат с изпитванията, които може да са
предвидени в националните разпоредби, свързани с инспектирането на
подемни машини по време на работа — вж. § 140: коментари по член 15.
Съответните изчисления и докладите, съдържащи резултатите от
изпитванията, посочени в точка 4.1.2.5, буква е), трябва да бъдат включени в
техническото досие за товарозахващащото приспособление — вж. § 392:
коментари по приложение VII, част А, точка 1, буква а).
4.1.2.6

Контрол на движенията

Устройствата за контрол на движенията трябва да действат така, че
машината, върху която са инсталирани, да запазва безопасното си
състояние.
а) Машината трябва да бъде така проектирана или комплектувана с
приспособления, че амплитудата на движение на нейните части да
остава в определените граници. Ако е необходимо, действието на тези
приспособления трябва да се предхожда от предупредителен сигнал.
б) Когато няколко неподвижни или движещи се по релси машини могат да
маневрират едновременно в едно място с рискове от сблъскване, тези
машини трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да има
възможност да се снабдят със системи, позволяващи да се избегнат тези
рискове.
в) Механизмите на машините трябва да бъдат проектирани и изработени
така, че товарите да не могат да се приплъзват опасно или да падат
свободно и неочаквано, дори в случай на частичен или общ отказ на
енергозахранването или когато операторът престане да упралява
машината.
г)

Не трябва да е възможно при нормални условия на работа товарът да се
спуска, като се контролира само чрез фрикционна спирачка, с изключение
на машините, чието действие изисква да работят по този начин.

д) Товарозахващащите устройства трябва да бъдат проектирани и
изработени така, че да се избягва падането на товарите без подадена
команда.
§342 Контрол на движенията
Изискванията, посочени в точка 4.1.2.6, се прилагат за подемни машини в
тесния смисъл на думата, за сменяемо съоръжение за повдигане и, когато е
целесъобразно, за защитни компоненти, които са монтирани за осигуряване
безопасността на подемните операции. Те могат да се прилагат също така за
товарозахващащи приспособления с управляеми движещи се части.
Изискването, посочено в първото изречение на точка 4.1.2.6, е общо
изискване за всички устройства за контрол на движенията на машината или
на товара.
Буква а) на точка 4.1.2.6 се отнася до границите на амплитудата на
движение, когато това е необходимо, за да се гарантира безопасната
експлоатация. В някои случаи това изискване може да бъде удовлетворено
чрез конструктивните елементи на системите за задвижване и управление. В
други случаи за изпълнение на това изискване може да се наложи
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поставянето на ограничителни устройства като механични ограничители,
ограничителни превключватели или буфери на движещите се елементи.
Буква б) на точка 4.1.2.6 се отнася до риска от сблъскване между
неподвижни или движещи се по релси машини. Риск от сблъскване може да
има, когато няколко машини се използват в една и съща работна зона, като
например, когато два или повече кулови крана са инсталирани на един
строителен обект или когато два или повече портални крана са монтирани в
една и съща сграда. За подемни машини, предназначени за използване в
ситуации, в които този риск може да съществува, производителят трябва да
гарантира, че необходимите устройства за предотвратяване на сблъсквания
могат да бъдат монтирани на машината и да предостави необходимите
инструкции за монтаж.
Буква в) на точка 4.1.2.6 се отнася до риска от неконтролирани движения на
товара. Тези движения могат да включват неконтролирано движение на
товара нагоре или надолу под действието на неговото собствено тегло или
на противотежестта. Мерките за изпълнение на това изискване включват
например поставянето на спирачки, които се използват при липса на
захранване, възвратни вентили на хидравлични цилиндри и предпазни
устройства на асансьори и подемници, които се движат по направляващи
релси.
Изискването не изключва напълно приплъзването на товара, стига лекото
движение на товара да не създава риск. В хармонизираните стандарти може
да е посочена максималната допустима амплитуда или скорост на движение.
За определени видове подемни машини, като например подемници за
повдигане на превозни средства, при които не се допуска движение на
товара когато е в повдигнато положение, може да е необходимо да бъдат
монтирани заключващи устройства, за да бъде изпълнено това изискване.
В буква г) на точка 4.1.2.6 е посочено изискване за спускане на товара, което
е приложимо за повечето подемни машини, тъй като фрикционната спирачка
обикновено не осигурява надеждно средство за управление на движението
при спускане.
Буква д) на точка 4.1.2.6 се прилага за проектирането на товарозахващащите
устройства, без значение дали са част от подемни машини или част от
повдигателно приспособление. Най-често използваното средство за
изпълнение на това изискване е предпазен застопоряващ елемент, монтиран
на кука. За другите видове товарозахващащи устройства мерките, които са
необходими за изпълнение на това изискване, включват например
осигуряването на резервно устройство за създаване на вакуум при
хидравлични подемници или монтиране да резервен акумулатор на
електрически подемници с магнити.
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Движения на товарите по време на работа с тях

Разположението на мястото за управление на машините трябва да
осигурява възможно най-широка зона за наблюдение на траекториите на
движещите се части, за да се избегнат възможни сблъсквания с хора,
оборудване или други машини, които могат да маневрират по същото време
и могат да представляват опасност.
Машините с направляван товар трябва да бъдат проектирани и изработени
така, че да не позволяват хората да бъдат наранени от движенията на
товара, от превозващото устройство или евентуално от използваните
противотежести.
§ 343 Предотвратяване на рискове от сблъскване
Първа алинея на точка 4.1.2.7 се прилага за подемни машини или сменяемо
съоръжение за повдигане, чиято работа се управлява непрекъснато от
оператор. В такъв случай разположението и проектирането на работното
място трябва да осигуряват на оператора най-добрата възможна видимост
към движенията на товара. В определени случаи, с цел да се изпълни това
изискване, самото работно място трябва да бъде подвижно. В други случаи
може да бъде осигурено дистанционно управление, за да може операторът
да управлява движенията на товара от място, на което има подходяща
видимост. В случай на подвижни подемни машини, изискването, посочено в
първа алинея на точка 4.1.2.7, допълва изискването, определено в първа
алинея на точка 3.2.1 на приложение I.
Втора алинея на точка 4.1.2.7 се прилага за подемни машини с направляван
товар, за сменяемо съоръжение за повдигане с направляван товар и, когато
е целесъобразно, за защитни елементи, които са монтирани за осигуряване
на безопасността на тези подемни операции — вж. § 329: коментари по точка
4.1.1, буква б). При такива машини движенията на превозващото устройство,
товара и противотежестта, ако има такава, обикновено не се управляват
непрекъснато от оператор. Мерките, които следва да бъдат взети с оглед
предотвратяване на риска от нараняване на лицата, дължащо се на контакт с
превозващото устройство, товара или противотежестта, зависят от оценката
на риска. Понякога, например при висока скорост на придвижване, чрез
подходящото разположение или ограждане на зоната на движение на
превозващото устройство, товара или противотежестта, трябва да се
гарантира, че при нормална експлоатация тази зона е напълно недостъпна.
В други случаи, например при ниска скорост, може да е възможно рискът от
нараняване да се предотврати чрез монтиране на предпазни устройства на
превозващото устройство — вж. § 347: коментари по точка 4.1.2.8.3 на
приложение I.
4.1.2.8

Машини, обслужващи неподвижни площадки

§ 344 Машини, обслужващи неподвижни площадки
Точка 4.1.2.8 се прилага за различни подемни устройства, които са извън
приложното поле на изменената Директива 95/16/ЕО относно асансьорите
поради това, че не отговарят на определението на асансьор, дадено в
член 1 от Директивата относно асансьорите, или защото са изключени от
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приложното поле на Директивата относно асансьорите в съответствие с
член 1, параграф 3 от нея — вж. § 151: коментари по член 24.
Машините, обслужващи неподвижни площадки, са машини, предназначени
за придвижване на стоки, хора или както стоки, така и хора между
предварително определени нива или етажи на дадена сграда, строеж или
конструкция. Машините, обслужващи неподвижни площадки, включват
например асансьори за превозване само на товари, строителни подемници
за товари и хора, асансьори, свързани с машини, като например кулови
кранове или ветрогенератори, за достъп до работни места, асансьори в
жилищни сгради, подемни платформи за хора с намалена подвижност и
стълбищни асансьори.
Машините, обслужващи неподвижни площадки, трябва да се разграничават
от машините, предназначени за осигуряване на достъп до разположени
нависоко места, при които достъпът до и от превозващото устройство е
предвиден само на едно ниво (обикновено приземното ниво), като например
изкачване на мачти или окачени работни платформи, за които изискванията,
посочени в точка 4.1.2.8, не са приложими.
Машините, които имат и двете посочени по-горе функции, т.е., машини,
които обслужват неподвижни площадки и които могат също така да се
използват например като работни платформи за достъп до места в тяхната
работна зона, са предмет на изискванията, посочени в точка 4.1.2.8, за
опасностите, свързани с функцията по обслужване на неподвижни площадки.
4.1.2.8.1

Движения на превозващото устройство

Движенията на превозващото устройство на машина, обслужваща
неподвижни площадки, трябва да се извършват по твърди направляващи, що
се отнася до движенията към и от площадките. Системите, направлявани
от подвижни Х-образни профили, също се считат за притежаващи се твърди
направляващи.
§ 345 Движения на превозващото устройство
Целта на изискването, посочено в точка 4.1.2.8.1, е да се гарантира, че
превозващото устройство на машини, обслужващи неподвижни площадки, е
безопасно направлявано до площадките, като се избягва всеки риск от
сблъскване с конструкции и устройства на площадките, и ще достигне
положението, което позволява безопасното прехвърляне на стоки, лица или
лица и стоки между превозващото устройство и площадките — вж. § 329:
коментари по точка 4.1.1, буква б).
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Достъп до превозващото устройство

Когато хората имат достъп до превозващото устройство, машината
трябва да бъде проектирана и изработена така, че то да остава неподвижно
по време на влизането в него, по-специално по време на операциите по
товарене и разтоварване.
Машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че разликата в
нивото между превозващото устройство и обслужваната площадка да не
предизвиква опасност от спъване.
§ 346 Достъп до превозващото устройство
Изискването, посочено в първа алинея на точка 4.1.2.8.2, се отнася до
рисковете, дължащи се на необусловено от команда преместване на
превозващото устройство по време на операциите по товарене и
разтоварване, или докато в него влизат хора или го напускат на площадките.
С цел да бъде изпълнено това изискване, подемният механизъм и системата
за управление трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че
превозващото устройство да остава на равнището на площадката, докато
траят тези операции.
Прилагането на изискването, посочено в първа алинея на точка 4.1.2.8.2, не
изключва движения за корекция на нивото на превозващото устройство, при
условие че движенията за корекция на нивото приключат до момента, в
който хората могат да влязат в превозващото устройство. Освен това, ако
нивото на превозващото устройство може да се променя по време на
товарене и разтоварване, може да са необходими също и движения на
превозващото устройство за повторна корекция на нивото.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 4.1.2.8.2, допълва общото
изискване, посочено в точка 1.5.15 на приложение I. Машините с достъпно за
лица превозващо устройство, обслужващи неподвижни площадки, трябва да
имат подходяща степен на точност на спиране, за да се предотврати рискът
от спъване, когато в превозващото устройство влизат хора, или когато
излизат от него. Изискването е приложимо, без значение дали достъпът до
превозващото устройство е предвиден за транспортиране на хора или само
за целите на натоварване на стоки.
4.1.2.8.3

Опасност от контакт с движещото се превозващо устройство

Ако е необходимо, за да се изпълни изискването, посочено в точка 4.1.2.7,
втори параграф, зоната на движение трябва да бъде недостъпна по време на
нормалното функциониране.
Когато по време на инспектиране или извършване на поддръжка съществува
риск хората, намиращи се под или над превозващото устройство, да бъдат
премазани между него и някоя неподвижна част, трябва да се предвиди
достатъчно пространство посредством ниши за хората или посредством
механични устройства, които блокират преместването на това устройство.
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§ 347 Контакт с движещо се превозващо устройство
Изискването, посочено в първа алинея на точка 4.1.2.8.3, е приложимо за
подемни машини, обслужващи неподвижни площадки, в тесния смисъл на
думата и, когато е целесъобразно, за защитни елементи, които са монтирани
за осигуряване на безопасността на подемните операции, обслужващи
неподвижни площадки. То допълва изискването, посочено във втора алинея
на точка 4.1.2.7.
Изискването, посочено в първа алинея на точка 4.1.2.8.3, предполага, че
общото правило за машини, обслужващи неподвижни площадки, е че при
нормалната експлоатация зоната, в която те се движат, трябва да бъде
недостъпна за лица поради разположението си или благодарение на
ограждане. Изключения от това общо правило са възможни за машини като
стълбищни асансьори или подемни платформи за лица с намалена
подвижност, чиято работна зона не може да бъде направена недостъпна. В
такива случаи рискът от контакт с хора трябва да бъде избегнат чрез други
средства. Обикновено е необходимо да се използва съчетание от средства,
като например ниска скорост, устройства за управление, изискващи
постоянно задействане, и чувствителни на натиск предпазни устройства.
От друга страна, достъп до използваната при работа зона може да е
необходим за целите на инспектиране и поддръжка. Изискването, посочено
във втора алинея на точка 4.1.2.8.3, се отнася до риска лице, което влиза в
използваната при работа зона за целите на инспектиране или поддръжка, да
бъде премазано между превозващото устройство и границите на работната
зона или препятствията, намиращи се над или под превозващото устройство,
в случай на необусловено от команда движение на превозващото
устройство. Този риск може ефективно да бъде избегнат, като се гарантира
постоянното наличие на достатъчно свободно пространство над и под
превозващото устройство в неговото най-високо и най-ниско положение, за
да може да се избегне премазване на хората, които работят там. Ако няма
достатъчно място, за да се осигури такова постоянно свободно пространство,
трябва да се използват механични устройства, които да блокират
превозващото устройство в безопасно положение. Трябва да е възможно
тези предпазни устройства да бъдат задействани от безопасно място.
4.1.2.8.4

Опасност, предизвиквана от товар, който пада от
превозващото устройство

Когато съществува опасност, предизвиквана от товар, който пада от
превозващото устройство, машината трябва да бъде проектирана и
изработена така, че да се отстрани този риск.
§ 348 Товари, които падат от превозващото устройство
Изискването, посочено в точка 4.1.2.8.4, е изразено по-общо и неговото
прилагане на практика зависи от оценката на риска от падане на товара.
Факторите, които трябва да бъдат взети предвид, включват например
височината, до която се повдига товарът, скоростта на придвижване,
размерът, формата и теглото на товара, който е предвидено да бъде
пренасян от машината, евентуалното наличие на хора под превозващото
устройство и конструкцията на самото превозващо устройство. Нормалният
начин за прилагане на това изискване е превозващото устройство да бъде
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оборудвано с физическо препятствие, което да предотвратява падането на
товара.
4.1.2.8.5

Площадки

Рисковете, предизвиквани от контакта на хората, намиращи се на
площадките, с движещото се превозващо устройство или с други подвижни
части, трябва да бъдат предотвратявани.
Когато съществува опасност, свързана с падането на хора в зоната на
движение, когато превозващото устройство не се намира на площадките,
трябва да се монтират предпазители, за да се отстрани този риск. Тези
предпазители не трябва да се отварят в посоката на зоната на движение. Те
трябва да бъдат снабдени с устройство за заключване, управлявано от
положението на превозващото устройство, което да предотвратява:
—

опасни движения на превозващото
предпазителите са затворени и заключени,

устройство,

докато

—

опасно отваряне на защитна преграда, преди превозващото
устройство да спре на съответната площадка.

§ 349 Безопасност на площадките
Изискването, посочено в точка 4.1.2.8.5, се отнася до рисковете за хората на
площадките. То е приложимо за подемни машини, обслужващи неподвижни
площадки, в тесния смисъл на думата и, когато е целесъобразно, за защитни
елементи, монтирани за осигуряване на безопасността на тези подемни
операции. Разгледани са два риска: рискове, които се дължат на контакт с
движещото се превозващо устройство или с други подвижни части на
машината (като например риск от удряне или премазване от превозващото
устройство или заплитане в подвижните части), и риск лицето, което се
намира на площадката, да падне от височина в зоната на движение, когато
превозващото устройство не е на площадката. Често могат да се използват
едни и същи средства за защита срещу двата риска.
Производителят на стълбищен асансьор трябва да вземе мерки за
намаляване на риска от падане по стълбите при качване в асансьора или при
слизане от него, но от него не се очаква да монтира предпазител, за да
предотврати риска от падане по стълбите от площадките, тъй като този риск
съществува независимо дали е инсталиран стълбищен асансьор, или не.
Предпазителите със заключващо устройство, посочени във втора алинея на
точка 4.1.2.8.5, могат да представляват врати на площадката, които
предотвратяват достъп до зоната на движение, когато
превозващото
устройство не е на площадката, или препятствия, които пречат на хората да
достигнат до зоната на движение. Спецификациите на такива предпазители
са включени в хармонизираните стандарти за определени категории машини.
Хармонизираните стандарти за безопасните разстояния 187 , за проектирането

187

EN ISO 13857:2008 — Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу
достигане на опасни места с горните и долните крайници (ISO 13857:2008).
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на подвижни защитни прегради 188 , за блокиращи устройства, свързани със
защитни прегради 189 , и за средства за предотвратяване на падането от
платформи и пасарелки за достъп до машините 190 също така могат да се
прилагат при проектирането на предпазителите на площадките.
Следва да се отбележи, че устройствата за заключване на вратите на
площадките за машини, предназначени за вдигане на хора между
неподвижни площадки, са включени в списъка на защитните елементи, даден
в приложение V – вж. § 389: коментари по приложение V, точка 17.
4.1.3

Годност за употреба

При пускане на пазара или при първо пускане в действие на машина или на
товарозахващащи устройства производителят или неговият упълномощен
представител трябва да се увери чрез подходящи мерки, които взема или
поръчва да бъдат взети, че машината или готовите за употреба
товарозахващащи устройства, независимо дали те се задвижват от човешка
сила или от двигател, могат да изпълняват предвидените си функции
безопасно.
Статичните и динамичните изпитвания, предвидени в точка 4.1.2.3, трябва
да бъдат извършвани върху всяка готова за пускане в действие подемна
машина.
Когато машината не може да бъде монтирана в цеховете на производителя
или на неговия упълномощен представител, необходимите мерки трябва да
бъдат взети на мястото, на което тя ще бъде използвана. В противен случай
мерките могат да бъдат взети или в цеховете на производителя, или на
мястото на използване.
§ 350 Проверка на годността за употреба
Изискването, посочено в първа алинея на точка 4.1.3, се прилага за подемни
машини в тесния смисъл на думата, за сменяемо съоръжение за повдигане и
за товарозахващащи приспособления.
Целта на това изискване е да се гарантира целостта и правилното
функциониране (наречени „годност за употреба“) на всички подемни машини,
сменяемо съоръжение за повдигане и товарозахващащи приспособления,
които се пускат на пазара или в действие. Целта на мерките, които се
изискват в първа алинея на точка 4.1.3, не е да се провери конструкцията на
машината, а да се провери целостта на изработката и монтажът на
машината и правилното функциониране на устройствата за управление и на
предпазните устройства.
Изискването означава, че производителят трябва да гарантира, че
необходимите функционални изпитвания и проверки са проведени, преди
188

EN 953:1997+A1:2009 — Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи
изисквания за проектиране/разработване и изработване на неподвижни и подвижни
защитни прегради.
189

EN 1088:1995+A2:2008 — Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани
със защитни прегради. Основни положения за проектиране/разработване и избор.
190

EN ISO 14122-2:2001 — Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп
до машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки (ISO 14122-2:2001).
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машината да бъде пусната в действие от потребителя. Не е задължително
изпитванията да се извършват от независима изпитвателна лаборатория или
изпитвателна лаборатория на трета страна. Те могат да се извършват от
самия производител или да бъдат поверени на някое компетентно лице или
орган, действащи от негово име.
Мерките, които са необходими за проверка на годността за употреба на
машините, извършвана от производителя или от негово име, след като
машините са сглобени и преди да бъдат пуснати в действие за пръв път, не
следва да се бъркат с изпитванията, които може да са предвидени в
националните разпоредби, свързани с инспектирането на подемни машини
по време на работа — вж. § 140: коментари по член 15.
§ 351 Статични и динамични изпитвания
Във втора алинея на точка 4.1.3е посочено, че, за всички подемни машини в
тесния смисъл на думата или сменяемо съоръжение за повдигане, „мерките“,
които се изискват в първия параграф, трябва да включват статични и
динамични изпитвания на претоварване, посочени в точка 4.1.2.3. Като общо
правило статичните и динамичните изпитвания са
изпитвания на
комплектуваната машина, които следва да се извършват за всяка машина,
след като е била сглобена и преди да бъде пусната в действие. Това е
особено важно, когато се използва ръчно заваряване в процеса на
производство, тъй като динамичното и статичното изпитване с изискваното
претоварване допринасят за освобождаването на напреженията в заварките.
За някои категории серийно произвеждани машини, при които използваните
производствени техники и прилагането на надлежно документирана система
за контрол на качеството дават възможност да се гарантира, че всяка
произвеждана машина ще има еднакви характеристики, когато бъде напълно
сглобена, след статични и динамични изпитвания на подходящи извадки от
машините може да се счита, че те изпълняват изискванията, посочени във
втора алинея на точка 4.1.3.
Условията за извършване на статични и динамични изпитвания обикновено
са посочени в хармонизираните стандарти за въпросната категория машини.
Съответните доклади от изпитванията трябва да бъдат включени в
инструкциите, които придружават машината — вж. § 361: коментари по точка
4.4.2, буква г). В някои хармонизирани стандарти се предлагат примерни
формати на такива доклади от изпитвания.
§ 352 Проверка на годността за употреба на мястото на използване
Тъй като необходимите мерки за осигуряване годността за употреба,
изисквани в първия и втора алинея на точка 4.1.3, трябва да бъдат
предприети след като машината е била сглобена, в трета алинея на точка
4.1.3 е посочено, че за подемни машини, например големи портални кранове,
които не могат да бъдат сглобени в помещенията на производителя, а могат
да бъдат сглобени единствено на мястото на използване, необходимите
изпитвания и проверки трябва да бъдат проведени на мястото за използване.
За други подемни машини, които могат да бъдат сглобени в помещенията на
производителя, производителят може да избира дали необходимите
изпитвания и проверки да бъдат проведени в неговите помещения, или на
мястото на използване.
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КОИТО

НЕ

СЕ

Устройствата за управление, които позволяват контрол на движенията на
машината или на нейното оборудване, трябва да изискват постоянно
задействане. Въпреки това за частичните или пълните движения, при които
няма опасност от сблъскване с товара или машината, тези устройства
могат да се заменят с устройства за управление, позволяващи
автоматичното спиране в предварително определени положения, без
операторът да задейства постоянно съответния орган.
§ 353 Контрол на движенията на машината и на товара
Изискването, посочено в точка 4.2.1, се прилага за подемни машини в тесния
смисъл на думата, за сменяемо съоръжение за повдигане и за
товарозахващащи приспособления с управлявани подвижни части.
Използването на органи на управление, изискващи постоянно задействане, е
предвидено да гарантира, че движенията на машините и на товара са под
непрекъснат контрол на оператора. Изключението от това общо правило,
посочено във второто изречение на точка 4.2.1, се прилага към движения на
машината, при които няма риск от сблъскване на товара или на машината с
хора, с препятствия или с други машини. Изключението се прилага например
за контрола на движенията на направляван товар, при който зоната на
движение е напълно недостъпна по време на нормална експлоатация — вж.
§ 343: коментари по точка 4.1.2.7 на приложение I.
4.2.2

Контрол на натоварването

Машините с максимална
товароподемност не по-малка от 1000 kg
илипреобръщащият товарен момент, на които е не по-малък от 40000 Nm,
трябва да бъдат оборудвани с устройства, които предупреждават водача и
предотвратяват опасните движения в случай на:
—

претоварване чрез надвишаване на максималната товароподемност
или на максималния товарен момент, , или

—

превишаване на преобръщащия товарен момент.

§ 354 Предотвратяване на претоварване и преобръщане
Изискването, посочено в точка 4.2.2, се прилага за подемни машини в тесния
смисъл на думата и за сменяемо съоръжение за повдигане с максимална
товароподемност не по-малка от 1000 kg или преобръщащ товарен момент
не по-малък от 40 000 Nm и за защитни елементи, монтирани на такива
машини с цел предотвратяване на претоварване и преобръщане.
Целта на изискването, посочено в точка 4.2.2, е да се предотврати
използването на машини, умишлено или неволно, за повдигане на товари,
които
надвишават
максималната
товароподемност,
посочена
от
производителя, или по такъв начин, че преобръщащият момент да бъде
превишен. Претоварването на машини може да доведе до незабавна
повреда на носещите компоненти или до деформиране или преобръщане на
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машината. Многократното претоварване на машината може да предизвика
също така прекомерно износване на носещите компоненти, което да доведе
до неизправност след известно време.
В точка 4.2.2 се взема предвид фактът, че при предвидимите условия на
употреба, операторът може да не оцени правилно теглото на товара, който
ще се повдига, и може да опита да повдигне товар, който е твърде тежък, или
да повдигне товара до позиция, която би довела до загуба на устойчивост.
Следователно с това изискване се цели да бъде предотвратена
предвидимата неправилна експлоатация на машината — вж. § 173:
коментари по точка 1.1.2, буква а).
Изборът на предпазни устройства зависи от категорията и характеристиките
на въпросната машина. За повечето категории подемни машини
устройствата, които следва да бъдат използвани, са посочени в съответните
хармонизирани стандарти. По принцип устройствата за управление на
товара и момента трябва да могат да измерват или да изчисляват
съответните
параметри,
като
например
теглото
на
товара,
местоположението на товара и преобръщащия момен, създаден от товара.
Устройствата трябва да отправят предупреждение към оператора преди
достигане на максималната товароподемност или преобръщащия момент ,
за да може той да избегне действията, водещи до претоварването на
машината или придвижване на товара до позиция, която би довела до
преобръщане. Предпазните устройства трябва да бъдат вградени в
системата за управление по такъв начин, че да се избегнат опасни движения
на машината или на товара, ако максималната товароподемност или
преобръщащия момент
бъдат надвишени. Безопасни движения на
машината могат да бъдат разрешени.
Може да е необходимо да бъдат осигурени средства за претоварване на
органа за управление на товара или момента, например за да се извършват
изпитвания за претоварване или да се върне товарът обратно на безопасно
място. В такъв случай трябва да бъдат взети необходимите мерки, за да
бъде предотвратена неправилната експлоатация на устройството за
претоварване, например посредством селектор на режимите — вж. § 204:
коментари по точка 1.2.5 — или посредством поставяне на устройството за
претоварване извън пределите на нормалното работно място. За машини,
които са предназначени за употреба от аварийни служби, може да е
възможно също така да се позволи на обучени оператори да претоварват
органа за управление на товара или момента, например за да се справят с
опасност от пожар или експлозия.
Контрол на натоварването не се изисква, ако той не допринася за
безопасността на машината. Например за машини, оборудвани с
товарозахващащо устройство, като леярска кофа, което не позволява да се
повдигне товар, който е по-голям от максималната товароподемност на
машината, изискването за контрол на натоварването може да не бъде
приложимо.
§ 355 Контрол на натоварването на кари
В декларация, включена в протокола от заседанието на Съвета от
14 юни 1991 г., беше отчетено, че изискването, свързано с контрола на
натоварването, може да е проблемно при промишлените кари:
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„Съветът и Комисията констатираха, че, предвид текущото
равнище на техниката, определени машини, в това число карите,
може да не отговорят на това изискване в неговата цялост. Всички
проблеми, свързани с прилагането на тази точка, ще се
предстаавят на Комитета по машините за проверка.“
Комитетът по машините, създаден съгласно член 6, параграф 2 от
Директива 98/37/ЕО, отбеляза, че горната декларация по отношение на
„кари“ не се отнася до кари с телескопична стрела с променлив обсег
(телескопични товарачи), а само за кари с мачтова повдигателна уредба, тъй
като няма техническа пречка подемните кари с променлив обсег да бъдат
оборудвани с устройства за предотвратяване
надвишаването на
преобръщащия момент в резултат на повдигане на товар 191 .
Декларацията на Съвета и на Комисията от 14 юни 1991 г. остава валидна за
кари с мачтова повдигателна уредба по отношение на прилагането на
изискването,
посочено
в
точка
4.2.2
на
приложение I
към
Директива 2006/42/ЕО. Очаква се обаче, равнището на техниката да се
развие, за да може да бъде изпълнено изискването, посочено в точка 4.2.2.
Това развитие ще бъде отразено при преразглеждането на съответните
хармонизирани стандарти.
4.2.3

Съоръжения, направлявани по въжета

Носещите, теглещите и теглещо-носещите въжета трябва да бъдат
опъвани от противотежест или от устройство, позволяващо постоянно
регулиране на опъването.
§ 356 Направляващи въжета
Това изискване се прилага за подемни машини, чието превозващо
устройство е окачено на носещи въжета и се тегли от теглещи въжета, като
например въжени съоръжения за транспортиране на стоки. То се прилага
също така за машини, чието превозващо устройство е окачено на теглещите
въжета, като например асансьори само за товари или строителни
подемници. Поддържането на подходящ опън в тези въжета е необходимо,
за да се проявят изискваните сили на триене, за да се гарантира, че
въжетата се увиват правилно около своите барабани, ролки или шайби и за
да се предотврати излизането им от техните направляващи водачи.

191

Заседание на Комитета по машините от 9 февруари 2005 г.
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Всяка отделна дължина от верига за повдигане, въже или колан, която не е
част от комплект, трябва да бъде маркирана или ако това е невъзможно,
трябва да бъде снабдена с неотстраняема табела или пръстен с данни за
името и адреса на производителя или неговия упълномощен представител, и
идентификационни данни за съответния сертификат.
Този сертификат трябва да съдържа най-малко следната информация:
а) името и адреса на производителя и при необходимост на неговия
упълномощен представител;
б) описание на веригата или въжето, съдържащо:
— номиналните размери,
— конструкцията,
— материал, от който са произведени, и
— всяка специална металургична обработка на материала;
в)

използваният метод на изпитване;

г)

максималното натоварване, на което веригата или въжето би трябвало
да бъдат подлагани по време на работа. Може да се посочи диапазон от
стойности в зависимост от различните предвидени приложения.

§ 357 Информация и маркировки на вериги, въжета и ремъци
Изискванията, посочени в точка 4.3.1, се прилагат за продуктите, посочени в
член 1, параграф 1, буква д) и определени в член 2, буква д) — вж. § 44:
коментари по член 2, буква д).
Маркировките, изисквани от точка 4.3.1, допълват изискванията за
маркировки, посочени в точка 1.7.3 — вж. § 250: коментари по точка 1.7.3.
Тези изисквания за маркировки са приложими към продуктите, които се
пускат на пазара от производителя на вериги, въжета или ремъци.
Маркировката може да бъде поставена на големи макари, барабани, ролки,
спирали или връзки вериги, въжета или ремъци. Табелката или пръстенът,
на който е поставена маркировката, трябва да бъде неотстраним, т.е., да не
може да се отстранява неволно по време на съхранение и транспортиране.
Препоръчително е маркировката „СЕ“ да бъде поставена на същото място —
вж. § 141: коментари по член 16, параграф 2 и § 387: коментари по
приложение III.
Изискванията за маркировката не се прилагат към части от вериги, въжета
или ремъци, които са отрязани от вериги, въжета или ремъци, пуснати на
пазара от производителя, за да бъдат вградени в подемни машини или
товарозахващащи приспособления. Следователно не се очаква частите от
веригите, въжетата или ремъците, които са вградени в подемни машини или
товарозахващащи приспособления, да притежават такива маркировки.
Дистрибуторите на вериги, въжета и ремъци обаче трябва да гарантират
предоставянето на съответната ЕО декларация за съответствие,
позоваването на сертификата, в който са посочени характеристиките на
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веригите, въжетата или ремъците, и инструкциите на производителя заедно с
отрязаните части вериги, въжета или ремъци, предоставени на
производителите на подемни машини или товарозахващащи приспособления
или на потребителите — вж. § 44: коментари по член 2, буква д).
Информацията, включена в сертификата и в ЕО декларацията за
съответствие на веригите, въжетата и ремъците, трябва да бъде записана в
техническото досие на производителя на подемните машини или
товарозахващащите приспособления, в които са вградени веригите,
въжетата или ремъците — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А,
точка 1, буква а).
В сертификата, посочен във втора алинея на точка 4.3.1, следва да са
определени техническите характеристики на въжетата, веригите или
ремъците. Съответните хармонизирани стандарти съдържат примерни
формати за този сертификат.
Методът на изпитване, посочен в точка 4.3.1, буква в), е методът, използван
за изпитването на извадка, което се изисква за установяване на
минималната сила на скъсване на веригата, въжето или ремъка — вж. § 340
и § 341: коментари по точки 4.1.2.4 и 4.1.2.5. Когато се използва съответния
метод на изпитване, посочен в даден хармонизиран стандарт, достатъчно е
да се посочи позоваване на стандарта.
Информацията, която се изисква в точка 4.3.1, буква г), следва да даде
възможност на производителя на подемни машини или товарозахващащи
приспособления да избере верига, въже или ремък с подходящ коефициент
на сигурност, като се вземе предвид нормалната експлоатация на подемните
машини
или
товарозахващащи
приспособления
и
максималното
натоварване, на което веригата, въжето или ремъкът ще бъде подложен по
време на употреба. Следователно производителят на веригите, въжетата
или ремъците трябва да отбележи минималната сила на скъсване на
веригата, въжето или ремъка.
Въпреки че в точка 4.3.1 не се посочва, че сертификатът, споменат във втора
алинея, трябва да придружава продукта, информацията, която е включена в
сертификата, трябва да е на разположение на производителя или
потребителя на подемни машини или товарозахващащи приспособления, за
да може последният да подбира въжета, вериги или ремъци, които са
подходящи за нормалната експлоатация и които имат подходящ коефициент
на сигурност и технически характеристики — вж. § 337 — § 341: коментари по
точки 4.1.2.3, 4.1.2.4 и 4.1.2.5.
Следователно е препоръчително
ЕО декларацията за съответствие,
информацията, посочена във втора алинея на точка 4.3.1, и инструкциите за
веригите, въжетата и ремъците да бъде включена в един документ.
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Товарозахващащи приспособления

Маркировката на всяко товарозахващащо приспособление трябва да съдържа
следната информация:
—

идентификация на материала, когато тази информация е
необходима за безопасната работа,

—

максимална товароносимост.

При товарозахващащи приспособления, върху които нанасянето на
маркировка е физически невъзможно, данните от първия параграф трябва да
се посочат върху табелка или чрез други еквивалентни средства, здраво
закрепени към устройството.
Тези данни трябва да бъдат четливи и разположени така, че да не могат да
бъдат заличени от работата на приспособлението, нито пък да
застрашават якостта му.
§ 358 Маркировка на товарозахващащи приспособления
Изискванията за маркировка, посочени в точка 4.3.2, се прилагат за
товарозахващащи приспособления — вж. §43: коментари по член 2, буква г).
Тези изисквания са допълнителни към изискванията, свързани с
маркировката на машини, посочени в точка 1.7.3.
Ако едно товарозахващащо приспособление е произведено от компоненти,
които са сглобени неподвижно един към друг, съвкупността трябва да бъде
маркирана като едно товарозахващащо приспособление. Ако компоненти за
сапани или други товарозахващащи приспособления бъдат пуснати на
пазара, като те могат да се използват също така като отделни
товарозахващащи приспособления, върху тези компоненти следва да бъдат
поставени маркировките, изисквани в точка 4.3.2. От друга страна,
компонентите, които не могат да се използват като отделни
товарозахващащи приспособления, не следва да притежават тези
маркировки.
В хармонизираните стандарти за стоманени компоненти за сапани е
посочена система от кодове за маркиране. Ако тези компоненти могат да
бъдат използвани като отделни товарозахващащи приспособления,
кодираната маркировка може да се счита, че отговаря на изискването,
посочено в точка 4.3.2, при условие че значението на кода е изрично дадено
в инструкцията за експлоатация на производителя — вж. § 360: коментари по
точка 4.4.1 на приложение I.
Маркировката „СЕ“ се поставя на същото място, както и маркировките, които
се изискват в точки 1.7.3 и 4.3.2 — вж. § 387: коментари по приложение III.
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Подемни машини

Максималната работна товароподемност трябва да бъде указана по напълно
четлив начин върху машината. Тази маркировка трябва да бъде четлива,
незаличима и разбираема.
Когато максималната работна товароподемност зависи от конфигурацията
на машината, всяко място за управление трябва да има табела за
товароподемността, за предпочитане във формата на диаграма или таблици,
показваща допустимата работна товароподемност за всяка конфигурация.
Машините, които са предназначени единствено за повдигане на предмети и са
снабдени с превозващо устройство, което позволява достъп на хора, трябва
да се окомплектоват с ясни и незаличими предупреждения, забраняващи
повдигането на хора. Това предупреждение трябва да бъде видимо от всяко
място, от което е възможен достъп.
§ 359 Маркировка на подемни машини
Изискванията, посочени в точка 4.3.3, се прилагат за подемни машини в
тесния смисъл на думата и за сменяемо съоръжение за повдигане. Те
допълват изискванията, свързани с маркировката на машини, посочени в
точка 1.7.3.
В точка 4.3.3 е посочено, че максималната работна товароподемност трябва
да бъде указана „по напълно четлив начин“. Това е по-сериозно изискване,
отколкото приложимото за други маркировки в точка 1.7.3, които трябва само
да са поставени на „видно място“. Това предполага, че максималната
работна товароподемност трябва да бъде нанесена върху машината по
такъв начин, че да се вижда лесно от операторите. Максималната работна
товароподемност следва да бъде означена в килограми.
От друга страна, табелата за товароподемността, посочена във втора алинея
на точка 4.3.3, показваща максималната работна товароподемност за всяко
от работните места на машината, трябва да се вижда от съответните
работни места.
Трета алинея на точка 4.3.3 се отнася до предвидимия риск от неправилна
експлоатация на определени машини, които са предназначени само за
повдигане на стоки – вж. § 175: коментари по точка 1.1.2, буква в). Върху
машините с превозващо устройство, което е достатъчно голямо, за да
позволи достъпа на хора, като например асансьори само за стоки, трябва да
бъде поставено съответното предупреждение за хората, които могат да
поемат риск да пътуват с превозващото устройство. Това предупреждение е
предмет на изискванията, посочени в точка 1.7.1 на приложение I, свързани с
информацията и предупрежденията на машината.
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Всяко товарозахващащо приспособление или всяка отделна търговска
партида от товарозахващащи приспособления трябва да бъде придружено(а)
от инструкция за експлоатация, съдържаща най-малко следните данни:
а) предвидената употреба;
б) ограсничения при използване (по-специално за товарозахващащи
приспособления като магнитни или вакуумни вендузи, които не отговарят
напълно на изискванията на точка 4.1.2.6, буква д);
в)

инструкции за монтиране, употреба и техническо обслужване;

г)

използвания коефициент за статично изпитване.

§ 360 Инструкция
за
приспособления

експлоатация

на

товарозахващащи

Изискването, посочено в точка 4.4.1, се прилага за товарозахващащи
приспособления, включително сапани и компоненти на сапани, които могат
да се използват като отделни товарозахващащи приспособления — вж. § 43:
коментари по член 2, буква г).
Инструкцията за употреба на товарозахващащи приспособления може да
бъде включена в търговски документ, като например каталог, но
производителят трябва да гарантира, че копие от документа се предоставя с
всяко товарозахващащо приспособление или партида приспособления.
Буква б) се отнася до приспособления, като например подемници с магнитно
или пневматично захващане, за които изискването, посочено в точка 4.1.2.6,
буква д), не може винаги да бъде напълно изпълнено. Производителят
трябва да посочи тези случаи и да уведоми потребителя, че въпросните
товарозахващащи устройства не трябва да се използват над зони, където
може да има хора.
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Подемни машини

Всяка подемна машина трябва да бъде придружена от инструкция за
експлоатация, съдържаща информация относно:
а) техническите характеристики на машината, по-специално:
—

максималната работна товароподемност и когато е необходимо,
копие от табелката или таблицата с товароподемностите,
описани в точка 4.3.3, втори параграф,

—

реакции в местата на опорите или в местата за закрепване и при
необходимост характеристики на направляващите елементи,

—

ако е необходимо, определяне на противотежестта и указване на
средствата за монтирането му;

б) съдържание на дневника за поддръжка и ремонт на машината, ако той
не е доставен заедно с машината;
в) упътвания за използване, по-специално как операторът да преодолее
липсата на пряка видимост към товара;
г)

ако е необходимо, доклад от изпитването, в който се уточняват
статичните и динамичните изпитвания, извършени от производителя или
от неговия упълномощен представител;

д) за машините, които не са монтирани в цеховете на производителя в
конфигурацията, при която ще се използват, необходимите инструкции за
вземане на мерките, предвидени в точка 4.1.3, преди първоначално пускане
в действие.
§ 361 Инструкции за експлоатация на подемни машини
Изискването, посочено в точка 4.4.2, се прилага за подемни машини в тесния
смисъл на думата и за сменяемо съоръжение за повдигане.
В първото тире на буква а) на точка 4.4.2 отново е посочено колко важно е
потребителят и операторът да бъдат информирани за границите на
товароподемността на машината.
Второто и третото тире на буква а)
инсталирането на подемни машини с
устойчивост. Тези изисквания допълват
инструкциите за инсталиране и относно
1.7.4.2, буква и) и о) на приложение I.

на точка 4.4.2 се отнасят до
оглед осигуряване на тяхната
общите изисквания, свързани с
устойчивостта, посочени в точка

Буква б) на точка 4.4.2 се отнася до дневника за поддръжка и ремонт.
Производителят не е задължен да предоставя такъв дневник.
Предоставянето на дневник обаче, в който се отбелязват операциите по
профилактичната поддръжка и тяхната честота, които следва да бъдат
извършвани от потребителя, може да се препоръча като практичен начин за
предоставяне на инструкциите за поддръжка, изисквани в точка 1.7.4.2,
буква с) на приложение I.
Дори ако производителят на подемни машини не предостави дневник, в
буква б) на точка 4.4.2, от него се изисква да предостави насоки относно
неговото съдържание. В хармонизираните стандарти може да е предвиден
стандартизиран формат за съдържанието на дневника за поддръжка и
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ремонт за определени категории машини, което улеснява неговото
използване от потребителите и от персонала за проверки и за поддръжка.
В буква в) на точка 4.4.2 се отчита, че, въпреки мерките, предприети от
производителя за изпълнение на изискването, посочено в първа алинея на
точка 4.1.2.7, все пак е възможно операторът да няма подходяща видимост
към товара в определени работни условия, например поради препятствие в
работната зона. Следователно производителят трябва да осигури насоки за
потребителя относно мерките, които могат да бъдат предприети за
компенсиране липсата на видимост.
Букви г) и д) на точка 4.4.2 се отнасят до мерките, които следва да бъдат
предприети от производителя с оглед проверяване годността за употреба на
подемните машини в съответствие с точка 4.1.3 на приложение I.
Буква г) се отнася до статичните и динамичните изпитвания, посочени във
втора алинея на точка 4.1.3. Съответните протоколи от изпитванията трябва
да бъдат включени в инструкциите. Така на потребителя се дава
доказателство, че необходимите изпитвания са извършени от производителя
или от негово име.
Буква д) е от значение, когато машината не е сглобена в помещенията на
производителя и следователно нейната годност за употреба трябва да бъде
проверена от производителя или от негово име на мястото на използване —
вж. коментари по точка 4.1.3. В такъв случай в инструкциите на
производителя трябва да бъдат включени указания за предприемане на
необходимите мерки, за да се позволи тези мерки да бъдат предприети на
мястото на използване. Следва да се отбележи, че това изискване не
означава, че задължението на производителя да гарантира проверката на
годността за употреба на машината преди първото й пускане в действие се
прехвърля на потребителя.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ЗДРАВЕТО
И
БЕЗОПАСНОСТ
КЪМ
МАШИНИТЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОДЗЕМНА РАБОТА

Машините, предназначени за подземна работа, трябва да отговарят на
всички съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето,
посочени в настоящата глава (виж общите принципи, точка 4).
§ 362 Допълнителни изисквания
подземна работа

към

машини,

предназначени

за

В част 5 на приложение I са посочени допълнителни съществени изисквания
за безопасност и опазване на здравето за машините, предназначени за
подземна работа. Те се прилагат за въпросните машини в допълнение към
съответните изисквания на част 1 на приложение I и, когато е приложимо, на
другите части на приложение I — вж. § 163: коментари по общ принцип 4.
Ограниченото приложение на термина „подземна работа“ беше отбелязано
в протокола на Съвета от 20 юни 1991 г., когато тези изисквания за пръв път
бяха въведени в Директивата относно машините:
„Прието е, че работата, която се извършва в подземни паркинги,
подземни търговски центрове, изби, съоръжения за отглеждане на
гъби и други подобни, не се счита за подземна работа.“
Следователно съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в част 5, се отнасят до машини, предназначени за
употреба в мини и подземни кариери, а не в сгради, разположение под
нивото на земята.
Следва да се отбележи, че определени категории машини за подземна
работа са включени в списъка в приложение IV (точки 12.1 и 12.2) на
категориите машини, за които трябва да се прилага една от процедурите за
оценяване на съответствието, предвидени в член 12, параграфи 3 и 4.
5.1. ОПАСНОСТИ, ПРЕДИЗВИКВАНИ ОТ ЗАГУБА НА УСТОЙЧИВОСТ
Механизираните крепежи трябва да бъдат проектирани и изработени
така, че да запазват зададената посока на преместване и да не се
изместват преди и по време на натоварване, а също след отстраняване
на натоварването. Те трябва да имат места за закрепване на горните
планки (силови палци) на отделните хидравлични подпори.
5.2. ДВИЖЕНИЕ
Механизираните крепежи не трябва да пречат на движението на хората.
§ 363 Механизирани крепежи
Изискванията, посочени в точки 5.1 и 5.2, се отнасят до самостоятелно
придвижващи се напред хидравлични механизирани крепежи, използвани за
подпиране на свода на минния забой. Изискванията, посочени в точка 5.1,
допълват общото изискване, свързано с устойчивостта, посочено в точка
1.3.1.
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Спецификации на механизирани крепежи са посочени в поредицата от
стандарти EN 1804.
5.3. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Органите за ускоряване и спиране на движението на машините, движещи
се по релси, трябва да бъдат задействани ръчно. Въпреки това
предпазните устройства могат да бъдат задействани с крак.
Органите за управление на механизираните крепежи трябва да бъдат
проектирани и разположени така, че по време на преместването им
операторът да се намира под неподвижна секция на крепежа. Органите
за управление трябва да бъдат защитени от всякакво неволно
задействане.
§ 364 Органи за управление
Изискванията, посочени в първа алинея на точка 5.3, се отнасят до органите
за управление на движещи се по релси машини, използвани в подземни
мини. Те допълват общите изисквания, свързани с органите за управление,
посочени в точка 1.2.2, и изискванията, свързани с органите за управление
на подвижна техника, посочени в точка 3.3.1.
Изискванията, посочени във втора алинея, се отнасят до проектирането и
разполагането на органите за управление за механизирани крепежи.
5.4. СПИРАНЕ
Самоходните релсови машини, предназначени за подземна работа, трябва да
имат устройство за заетост, което въздейства върху веригата за управление
на движението на машината по такъв начин, че придвижването да бъде
спирано, ако водачът не упражнява контрол върху придвижването.
§ 365 Контрол върху придвижването
Изискването, посочено в точка 5.4, е допълнително към изискването,
свързано с контрола върху придвижването, посочено в първа алинея на
точка 3.3.2.
На движещи се по релси самоходни машини, използвани в подземни мини и
кариери трябва да бъде монтирано устройство за заетост не само за да се
гарантира, че водачът е на мястото за управление, но също и за да се
гарантира, че той или тя продължава да управлява придвижването.

5.5. ПОЖАР
Текстът на точка 3.5.2, второ тире е задължителен за машините, които
имат леснозапалими части.
Спирачната система за машините, предназначени за подземна работа,
трябва да бъде проектирана и изработена така, че да не създава искри или
причинява възникването на пожари.
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Машините за подземна работа с двигател с вътрешно горене трябва да
бъдат комплектовуни само с двигател, използващ гориво с ниско налягане на
парите и който не създава електрическа искра.
§ 366 Риск от пожар на машини за подземна работа
Изискването, посочено в първа алинея на точка 5.5, е допълнително към
изискванията, свързани със средствата за гасене на пожар, посочени в точка
3.5.2. Тъй като последиците от пожар при подземна работа винаги са
сериозни, поставянето на вградена пожарогасителна система е изрично
изискване за машините, които имат леснозапалими части и са
предназначени за подземна работа.
Изискванията, посочени във втора и трета алинея на точка 5.5, са
допълнителни към общото изискване, свързано с риска от пожар, посочен в
точка 1.5.6. Тяхната цел е да се предотврати запалването или
разпространението на пожар от спирачната система или двигателя,
монтирани на машини, предназначени за използване в подземни мини.
Следва да се отбележи, че двигателите с вътрешно горене, които се
използват в потенциално експлозивна атмосфера, са предмет на
Директива 94/9/ЕО относно защитата от експлозия — вж. § 91: коментари по
член 3 и § 228: коментари по точка 1.5.7.
5.6. ЕМИСИИ ОТ ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ
Емисиите от отработени газове от двигателите с вътрешно горене не
трябва да се отвеждат в посока нагоре.
§ 367 Емисии от отработени газове
Основната причина за изискването, посочено в точка 5.6, свързано с
изпускането на емисии от отработили газове от двигатели с вътрешно
горене, монтирани на машини, предназначени за подземна работа, е да се
предотврати излагането на свода на мината или кариерата на термични
напрежения.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СЪЩЕСТВЕНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, ПРИЛАГАНИ КЪМ
МАШИНИТЕ,
ПРЕДИЗВИКВАЩИ
ВЪЗНИКВАНЕ
НА
СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ ПОВДИГАНЕ НА
ХОРА

Машините, създаващи опасности вследствие повдигане на хора, трябва да
отговарят на всички съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, посочени в настоящата глава (виж общите принципи, точка 4).
§ 368 Приложно поле на част 6
В част 6 на приложение I са посочени съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето по отношение на машини, създаващи
специфични опасности вследствие повдигане на хора. Конкретните опасни
ситуации, свързани с повдигането на хора, включват, по-специално, падане
или неконтролирано движение на превозващото устройство, падане на хора
от превозващото устройство, сблъсквания между превозващото устройство и
хората в/на превозващото устройство и препятствия в околната среда на
машината и авариране или преобръщане на подемните машини.
Рисковете, свързани с повдигането на хора, обикновено са по-големи от
рисковете, свързани с повдигането на стоки, предвид на по-сериозните
евентуални вреди вследствие на неизправност, водеща до злополуки, поголямо излагане на опасности, тъй като хората, които се повдигат от
машината, непрекъснато са изложени на опасности, като например падане
на превозващото устройство, и по-малка възможност за избягване на
опасностите или техните последици.
Изискванията, посочени в член 6, се прилагат за всички машини, които
извършват операции, свързани с повдигането на хора, без значение дали
повдигането на хора е основната функция на машината, спомагателна
функция на машината или функция на част от машината.
Терминът „повдигане“ включва всяко движение или поредица от движения,
които включват повдигане или сваляне, или и двете. Повдигането и
свалянето включват промяна на нивото в перпендикулярна на земята посока,
както и под ъгъл спрямо земята — вж. § 328: коментари по точка 4.1.1,
буква а).
Изискванията на част 6 не се прилагат за опасности, които се дължат на
непрекъснато придвижване на хора, като например на машини като
ескалатори или подвижни тротоари — вж. § 328: коментари по точка 4.1.1,
буква а).
Изискванията, посочени в част 6, са приложими за машини в тесния смисъл
на думата, за сменяемо съоръжение за повдигане на хора, за защитни
елементи, които са монтирани за осигуряване на безопасността на
операциите, свързани с повдигане на хора, за товарозахващащи
приспособления или за вериги, въжета и ремъци за повдигане на хора.
Следва да се отбележи, че всяко от изискванията, посочени в част 6, може
да се прилага за частично комплектувани машини, свързани с повдигането
на хора.
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Превозващото устройство, включително люковете, трябва да бъде
проектирано и изработено така, че да предлага пространството и
здравината, съответстващи на максималния брой лица, които могат да се
намират в това устройство, и при максималната товароподемност.
Коефициентите на сигурност на компонентите, определени в точки 4.1.2.4 и
4.1.2.5, са недостатъчни за машините, предназначени за вдигане на хора, и
като общо правило трябва да бъдат удвоени. Машината, предназначена за
вдигане на хора или на хора и предмети, трябва да бъде оборудвана с окачване
или със система за поддържане на превозващото устройство, която е
необходимо да бъде проектирана и изработена така, че да осигурява
достатъчно общо ниво на безопасност и да предотвратява опасността от
падане на превозващото устройство.
Когато се използват въжета или вериги за окачване на превозващото
устройство, като общо правило трябва да се използват най-малко две
независими въжета или вериги, като всяко(а) от тях има собствено
закрепване.
§ 369 Механична якост
Изискванията, посочени в точка 6.1.1, допълват общите изисквания,
определени в точка 1.3.2, за риска от счупване по време на работа и
изискванията, посочени в точка 4.1.2.3, по отношение на механичната якост
за преодоляване на опасностите, дължащи се на подемни операции.
В първа алинея на точка 6.1.1 се изисква при проектирането и изработването
на превозващото устройство да се взема предвид както максималната
товароподемност , , така и максималния брой лица, който е разрешен за това
превозващо устройство. Максималната товароподемност се изчислява, като
се вземат предвид максималният брой лица, които са предвидени да бъдат
повдигани от машината тяхното тегло, но също и теглото на предметите или
материалите, като например работно оборудване или инструменти, които е
предвидено да бъдат повдигани от машината. Осигуреното пространство за
хората трябва да бъде подходящо, за да могат да бъдат превозвани удобно и
безопасно и, в случай на работни платформи, да имат възможност да
изпълняват безопасно своите задачи. В определени случаи осигуреното
пространство може да бъде ограничено, с оглед възпрепятстване
претоварването на превозващото устройство.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 6.1.1, отчита факта, че
когато се повдигат хора, падането или неконтролираното движение на
превозващото устройство или товара почти винаги води до сериозна или
фатална злополука. Следователно трябва да се прилага по-голям
коефициент на сигурност, когато се изчислява якостта на носещите
елементи, отколкото при изчисляването на якостта на носещите елементи
на машините за повдигане само на стоки — вж. § 330: коментари по точка
4.1.1, буква в).
В трета алинея на точка 6.1.1 е посочено специфично изискване за машини с
окачено превозващо устройство. Целта на това изискване е да бъдат
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предотвратени рисковете от падане или неконтролирано движение на
превозващото устройство нагоре в случай на скъсване на окачващото въже
или кабел. Общото правило за такива машини е да се използват две или
повече отделни окачващи въжета или вериги, всяко(а) от които да има свое
собствено закрепване.
Отклонения от това общо правило са възможни, ако не е практически
възможно да бъдат осигурени две окачващи въжета, при условие че може да
бъде постигнато най-малко равностойно ниво на безопасност. Пример за
такова отклонение е да се използва едно окачващо въже в съчетание с
предпазно въже и предпазно устройство, което автоматично се задейства в
случай на превишена скорост на превозващото устройство. Всички такива
отклонения трябва да бъдат обосновани в оценката на риска и основани на
равнище на техниката. В съответните хармонизирани стандарти може да
бъдат посочени технически решения — вж. § 162: коментари по Общ
принцип 3.
6.1.2

Контрол на натоварването на машините, които не се
задвижват от човешка сила

Изискванията на точка 4.2.2 се прилагат независимо от стойностите на
максималния работен товар и на преобръщащия момент, освен ако
производителят може да докаже, че не съществува опасност от
претоварване или преобръщане.
§ 370 Контрол на натоварването
Изискването, посочено в точка 6.1.2, допълва посоченото в точка 4.2.2
изискване за контрола на натоварването. Машините, предназначени за
повдигане на хора, в това число машините с максимален работен товар помалък от 1 000 kg или преобръщащ момент по-малък от 40 000 Nm, трябва
да бъдат оборудвани с устройствата за предотвратяване на претоварването
и преобръщането, съгласно изискванията от точка 4.2.2.
Следва да се отбележи, че устройствата за контрол на натоварването не
могат да предотвратят определени рискове, дължащи се на претоварване,
като например претоварване на работна платформа, докато се работи на
височина. Тези устройства обаче могат да предотвратят повдигането на
претоварено превозващо устройство от неговото положение за достъп и
могат да осигурят предупреждение на оператора и да предотвратят опасни
движения, ако превозващото устройство е претоварено. Спецификациите за
контрол на натоварването са посочени в хармонизираните стандарти за
определени категории машини за повдигане на хора.
В точка 6.1.2 се допускат отклонения от изискването за контрол на
натоварването, когато производителят може да докаже, че няма риск от
претоварване или преобръщане. Такъв може да е случаят, ако оценката на
риска покаже, че тези опасности или отсъстват, или са били намалени в
достатъчна степен чрез други средства. Отклонение може да се приеме
например за машини, при които размерът на превозващото устройство
осигурява само ограничено пространство и при които превозващото
устройство и подемните конструкции са били изчислени по такъв начин, че
да издържат на всяко претоварване, което ограниченият размер на
превозващото устройство може да позволи. Условията за тези отклонения са
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посочени в хармонизираните стандарти за въпросните конкретни категории
машини.
6.2

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Когато изискванията за безопасност не налагат други решения,
превозващото устройство трябва като общо правило да бъде проектирано и
изработено така, че лицата, намиращи се в него, да разполагат със средства
за управление на движението при вдигане и спускане, и ако е необходимо, и за
друг вид придвижване на превозващото устройство.
Тези органи за управление трябва да имат приоритет пред всеки друг орган,
управляващ същото движение, с изключение на устройствата за аварийно
спиране.
Органите за управление на тези движения трябва да бъдат от вид, изискващ
постоянно въздействие, освен ако самото превозващо устройство е напълно
затворено.
§ 371 Органи за управление
Изискванията, посочени в точка 6.2, допълват общите изисквания,
определени в точка 1.2.2, за органите за управление и към изискванията,
посочени в точки 4.1.2.6 и 4.2.1, за контрола на движението за преодоляване
на опасностите, дължащи се на подемни операции. Изискванията, посочени в
точка 3.3.1, за органите на управление са приложими също така за машини
за повдигане на хора, които създават опасности, дължащи се тяхната
подвижност.
При изискването, посочено в първа алинея на точка 6.2, се отчита фактът,
че по принцип лицето, което се повдига в превозващото устройство или на
него, най-добре може да оцени опасностите, на които може да е изложено
вследствие например на препятствия около машината. Следователно за
него е от съществена важност да може да контролира движенията на
превозващото устройство. Изключения от това общо правило могат да бъдат
допуснати, когато например лицето или лицата, което(които) се повдига(т),
е(са) защитено(и) срещу всички опасности, дължащи се на движението на
превозващото устройство, чрез други средства, като например напълно
оградено превозващо устройство, или когато за намаляване на рисковете е
необходим контрол на определени движения на превозващото устройство
отвън.
Изискването, посочено във втора алинея на точка 6.2, означава, че органите
на управление в превозващото устройство за движение нагоре и надолу
трябва да имат предимство пред органите на управление на площадките или
на други места за движение нагоре и надолу и всяко друго движение на
превозващото устройство.
В съответствие с трета алинея на точка 6.2, органи на управление с
постоянно въздействие, се изискват за всички движения на превозващото
устройство, без значение дали органите на управление се намират в или
извън превозващото устройство, освен ако превозващото устройство не е
напълно затворено. Напълно затворените превозващи устройства са
превозващи устройства с цели стени, снабдени с подове и тавани (с
изключение на вентилационните отвори) и цели врати.
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Използването на изискващи постоянно въздействие органи за управление
принуждава оператора да обръща внимание на движенията, които
управлява, и осигурява незабавно спиране в случай на възникване на опасна
ситуация. В съответствие с точка 1.2.2, от особена важност е да се
гарантира, че органите за управление с постоянно въздействие, при
машините за повдигане на хора са разположени и проектирани по такъв
начин, че да се възпрепятства тяхното блокиране във включено положение,
ако превозващото устройство влезе в контакт с препятствие.
6.3

РИСКОВЕ ЗА ХОРАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В
ПРЕВОЗВАЩОТО УСТРОЙСТВО

6.3.1

Рискове, предизвиквани от движенията на превозващото
устройство

Машината за повдигане на хора трябва да бъде проектирана, изработена или
комплектувана така, че ускоряването и забавянето на превозващото
устройство да не предизвикват опасности за хората.
§ 372 Движение на превозващото средство
Прекалено бързото увеличаване или намаляване на скоростта на
превозващото средство може да предизвика загуба на равновесие на хората,
които се повдигат, тяхното нараняване вследствие на контакт с части на
превозващото средство или дори изхвърлянето им от превозващото
средство. Хората могат да бъдат наранени също така при задействане на
предпазните устройства. Изискването, посочено в точка 6.3.1, поставя
ограничение към ускоряването и забавянето още при проектирането и
изработването на задвижващата, трансмисионната и спирачната системи и
на предпазните устройства. В случай на машини, които не са предназначени
да се придвижват, докато има хора в превозващото средство или върху него,
изискването се прилага само за движенията на превозващото средство. В
случай на машини, които са предназначени да се придвижват, докато има
хора в превозващото средство или на него, изискването се прилага както за
движенията на превозващото средство, така и за придвижването на самата
машина.
6.3.2

Рискове от падане на хора от превозващото средство

Превозващото средство не трябва да се накланя дотолкова, че да създава
риск от падане на хората намиращи се в него, включително когато машината
и превозващото средство са в движение.
...
§ 373 Накланяне на превозващото средство
Изискванията, посочени в точка 6.3.2, допълват посоченото в точка 1.5.15
изискване за риска от подхлъзване, загуба на равновесие или падане.
Накланяне на превозващото средство може да възникне в резултат на
местоположението или движението на самите подемни машини или в
резултат на движения на превозващото средство спрямо неговата окачваща
система или подпорна конструкция. Примери за опасни ситуации, свързани с
накланяне, включват например загуба на равновесие при повдигане на
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окачени работни платформи с повече от една лебедка или прекомерно
накланяне на подвижна подемна работна платформа, причинено от
движения на подпорната конструкция или от вътрешен теч в хидравличните
системи.
Първа алинея на точка 6.3.2 не изключва всякакво накланяне на
превозващото средство, но изисква машината да бъде проектирана и
изработена по такъв начин, че да ограничава накланянето до стойности,
които не създават риск от падане на хора от превозващото средство.
Приемливите стойности зависят от оценката на риска на производителя.
Стойностите са отбелязани в съответните хармонизирани стандарти.
Когато прекомерното накланяне не може да бъде предотвратено
посредством мерките за осигуряване на безопасност при проектирането,
може да е необходимо да бъдат поставени устройства, които да откриват и
автоматично коригират прекомерното накланяне , или, ако това не бъде
направено, да спират движението на превозващото средство и да
предупреждават оператора, за да може той да предприеме необходимите
коригиращи действия преди създаването на опасна ситуация.
6.3.2

Рискове от падане на хора от превозващото средство
(продължение)

...
Когато превозващото средство е проектирано като работно място, трябва
да се осигури неговата стабилност и да се възпрепятстват опасните
движения.
Ако мерките, предвидени в точка 1.5.15, не са достатъчни, превозващото
средство трябва да бъде снабдено с места за закрепване, чийто брой е
съобразен с броя на хората, които могат да се намират в превозващото
средство. Местата за закрепване трябва да са достатъчно здрави, за да
позволяват използването на лични предпазни средства, предназначени да
предпазват от падания от определена височина.
...
§ 374 Използване на превозващото средство като работно място
Ако превозващото средство е предвидено да се използва като работно
място, във втора алинея на точка 6.3.2 се изисква самото превозващо
средство, неговата окачваща система или опорна конструкция и системите,
които задействат и управляват движенията на превозващото средство, да са
проектирани и изработени по такъв начин, че да позволяват безопасното
извършване на работата от операторите, които стоят или седят в
превозващото средство или на него. Следователно трябва да се вземат
предвид фактори, като например видът на работата, за която е предвидена
да се използва машината, съответните пози на операторите, силите, които
могат да бъдат упражнени върху превозващото средство по време на
работа, в това число силата на вятъра и човешката сила, както и видът на
оборудването или инструментите, които могат да се използват за
извършване на работата. В инструкциите на производителя трябва да са
посочени гранични стойности за силите, които могат безопасно да бъдат
упражнявани върху превозващото средство.
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Тъй като възможните последствия за лицето или лицата, които паднат от
превозващото средство, са изключително сериозни, ако съществува и наймалкият остатъчен риск от падане, в трета алинея на точка 6.3.2 се изисква
производителят на машините да осигури на превозващото средство
необходимото място или места на закрепване, за да се даде възможност на
оператора или операторите да закрепват необходимите лични предпазни
средства (ЛПС) за предотвратяване на падане. Следва да се отбележи, че
осигуряването на място на закрепване с цел закрепване на ЛПС е
допълнителна предпазна мярка и в никакъв случай не замества вградените
средства за защита срещу падане от превозващото средство.
Подходящото ЛПС обикновено представлява работна система за задържане,
която поддържа оператора на работното място и предотвратява падането на
оператори от превозващото средство. Изчисленията на производителя на
якостта и устойчивостта трябва да отчитат силите, които могат да бъдат
създадени от използването на ЛПС. В превозващото средство трябва да
бъде предоставена подходяща информация и предупреждения — вж. § 245 и
§ 249: коментари по точки 1.7.1 и 1.7.2. Инструкциите на производителя също
трябва да съдържат информация за потребителите по отношение на
остатъчния риск от падане от превозващото средство и да посочват вида
лични предпазни средства, които следва да бъдат осигурени и използвани
(например работна система за задържане с дължина на въжето, регулирана
спрямо повърхността на работното място). По-специално инструкциите
трябва да предупреждават, че не трябва да се използва система за
задържане при падане, ако мястото на закрепване не е проектирано за
такава система и ако евентуалното падане на оператора от превозващото
средство може да предизвика загуба на устойчивост на машината — вж.
§ 267: коментари по точка 1.7.4.2, букви л) и м).
6.3.2

Рискове от падане на хора от превозващото средство
(продължение)

...
Люковете в пода или тавана или страничните врати трябва да бъдат
проектирани и изработени така, че да възпрепятстват неочаквано отваряне,
като посоката им на отваряне трябва да предотвратява риска от падане при
такова неочаквано отваряне.
§ 375 Врати на превозващото средство
Изискването, посочено в четвърта алинея на точка 6.3.2, е предназначено да
намали риска от падане на хора от превозващото средство през отворите,
които
са
необходими
за
влизане,
излизане
или
евакуация.
Непреднамереното отваряне трябва да бъде предотвратено чрез
проектирането на самите врати и люкове и чрез разполагането и
конструкцията на средствата за тяхното отваряне. Например дръжките на
вратите трябва да бъдат разположени и проектирани по такъв начин, че да
предотвратяват неволното отваряне, дължащо се на контакт с части на
тялото. Трябва да се положат и усилия за да се осигури, че вратите и
люковете не могат лесно да се блокират в отворено положение.
С цел да бъде изпълнено изискването, посочено в точка 6.3.2, като общо
правило челните врати трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да
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се отварят към вътрешността на превозващото средство — те не трябва да
се отварят с движение навън или под въздействието на теглото си. Люковете
в пода или тавана на превозващото средство обикновено трябва да се
отварят нагоре. Въпреки това може да са необходими изключения от тези
общи правила, например на платформи, използвани от пожарникари, тъй
като те може да ограничат движенията и по този начин да намалят
възможността за спасяване на живот.
Изискването, посочено в четвърта алинея на точка 6.3.2, не се отнася за
врати или порти, използвани за достъп и за товарене и разтоварване на
площадки на машини, обслужващи неподвижни площадки. Тези врати обаче
трябва да бъдат оборудвани с блокировки и устройства за заключване на
предпазителите — вж. § 378: коментари по точка 6.4.1.
6.3.3

Опасност, предизвиквана от падането на предмети върху
превозващото средство

Когато съществува опасност за хората поради падане на предмети върху
превозващото средство, то трябва да бъде оборудвано със защитен покрив.
§ 376 Защитен покрив
Изискването, посочено в точка 6.3.3, се прилага за машини, които са
предназначени за употреба в ситуации, в които има риск, дължащ се на
падането на предмети, като например камъни или отломки. В такъв случай
защитният покрив, превозващото средство и самата машина трябва да
имат достатъчна механична якост и устойчивост, за да устоят на силите,
които може да бъдат упражнени от тези падащи предмети.
Ако обаче нормалната експлоатация на машината не позволява
превозващото средство да бъде оборудвано със защитен покрив, като
например работни платформи, предназначени за осигуряване на достъп до
места, разположени над превозващото средство, инструкциите на
производителя трябва да включват предупреждения срещу използването
на машините в ситуации, в които има риск, дължащ се на падащи предмети
— вж. § 263: коментари по точка 1.7.4.2, буква ж) и з).
6.4.

МАШИНИ, ОБСЛУЖВАЩИ НЕПОДВИЖНИ ПЛОЩАДКИ

§ 377 Машини, обслужващи неподвижни площадки, предвидени за
повдигане на хора
Изискванията, посочени в точка 6.4, допълват определените в точка 4.1.2.8
изисквания за подемни машини, обслужващи неподвижни площадки.
Изискванията, посочени в точка 6.4, се прилагат за машини, като например
строителни подемници за хора или за хора и товари, асансьори, свързани с
машини, като например кулови кранове или ветрогенератори, за достъп до
работни места, асансьори в жилищни сгради, подемни платформи и
стълбищни асансьори, предназначени за лица с намалена подвижност.
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Рискове за хората, които се намират в превозващото средство

Превозващото средство трябва да бъде проектирано и изработено така, че
да се избягват рисковете, предизвиквани от контакта между хората и/или
предметите в превозващото средство, от една страна, и всяка неподвижна
или подвижна част, от друга страна. При необходимост самото превозващо
средство трябва да бъде напълно затворено с врати, оборудвани с средство
за заключване, предотвратяващо опасните движения на превозващото
средство, когато вратите не са затворени. Вратите трябва да останат
затворени, ако превозващото средство спре между две площадки, когато
съществува опасност от падане извън него.
Машината трябва да бъде проектирана, изработена и при необходимост
оборудвана с приспособления така, че да се избягва неконтролираното
движение на превозващото средство в посока нагоре или надолу. Тези
устройства трябва да могат да спират превозващото средство при
максималната
му товароподемност и при предвидената максимална
скорост. Спирането, предизвикано от действието на това средство, не
трябва да предизвиква опасно забавяне за пътуващите при всички случаи на
натоварване.
§ 378 Риск за хората, които се намират в или на превозващото
средство
Първото изречение на точка 6.4.1 означава, че във всички случаи трябва да
се предприемат необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят
рисковете, дължащи се на контакт между хора и/или предмети в
превозващото средство или между него и неподвижни или подвижни
елементи. Второто изречение на точка 6.4.1 се отнася до случаи, в които е
необходимо пълно затваряне на превозващото средство (или кабина), за да
се постигне тази цел. Пълно затваряне е необходимо например в случай на
машина с бързо движещо се превозващо средство, като например
определени строителни подемници. За такива машини вратите трябва да
бъдат снабдени със заключващи устройства, за да бъдат предотвратени
движения на превозващото средство, докато вратите са затворени. Когато
има риск от падане от превозващото средство ако то спре между
площадките, заключващите устройства трябва да бъдат свързани с
устройствата за заключване на предпазителите, за да се предотврати
отваряне на вратите, докато превозващото средство достигне до площадка.
Директивата относно машините обаче се прилага също и за асансьори със
скорост на придвижване от не повече от 0,15 m/s — вж. § 151: коментари по
член 24. За такива асансьори с ниска скорост е възможно рисковете,
дължащи се на контакт между хора и/или предмети в превозващото средство
или върху него с неподвижни или подвижни елементи, да бъдат намалени в
достатъчна степен чрез комбинация от други средства, например изискващи
постоянно задействане на органите за управлениена движенията на
превозващото средство и частично заграждане на превозващото средство.
Втора алинея на точка 6.4.1 се отнася до риска от неконтролирани движения
на превозващото средство, било то движение надолу, дължащо се на
теглото на превозващото средство и товара, или движение нагоре, дължащо
се на противотежестта. Когато е необходимо предотвратяване на тези
рискове, асансьорът трябва да бъде оборудван с устройства за откриване на
369

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

такива неконтролирани движения и за безопасно спиране на превозващото
средство, ако такива движения бъдат открити.
6.4.2

Органи за управление, разположени на площадките

Органите за управление, различни от използваните в случай на неотложна
необходимост, които са разположени на площадките, не трябва да
предизвикват движенията на превозващото средство когато:
—

органите за управление на превозващото средство функционират,

—

превозващото средство не се намира на площадка.

§ 379 Органи за управление, разположени на площадките
Изискването, посочено в точка 6.4.2, цели да гарантира, че, когато лице,
което се намира в превозващото средство или върху него, е стартирало
движение на превозващото средство, друго лице, което се намира на
площадка, няма да може да поеме контрол върху движението на
превозващото средство посредством команда „повикване“, докато лицето в
превозващото средство не достигне желаната площадка. Това означава, че
командата за повикване не трябва да се задейства, когато орган за
управление, изискващ постоянно задействане, бъде освободен между
площадките, или когато дадено предпазно устройство бъде изключено.
От друга страна, трябва да бъдат осигурени средства за безопасното
отвеждане на превозващото средство до площадка в аварийни ситуации.
6.4.3

Достъп до превозващото средство

Предпазните приспособления на площадките и на превозващото средство
трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да осигуряват напълно
безопасно преминаване към и от превозващото средство, като се вземат
предвид предвидимото съчетание от предмети и хора, които трябва да
бъдат вдигани.
§ 380 Достъп до превозващото средство
Изискването, посочено в точка 6.4.3, допълва изискването, определено в
точка 1.5.15, за рисковете от подхлъзване, загуба на равновесие и падане и
изискването, посочено в точка 4.1.2.8.2, за достъп до превозващото средство
за подемни машини, обслужващи неподвижни площадки. Предпазителите
или вратите на превозващото средство и на площадките трябва да бъдат
проектирани, като се отчита предвидената употреба на машината, като
например използване от хора, които пренасят или товарят и разтоварват
стоки, използване от деца, използване от хора с намалена подвижност или
хора в инвалидни колички.
Всички разстояния между превозващото средство и площадките трябва да
бъдат достатъчно намалени, покрити или преградени с оглед
предотвратяване рисковете за хората, които влизат в превозващото
средство или излизат от него.
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МАРКИРОВКИ

На превозващото средство трябва да бъдат поставени обозначения,
необходими за осигуряване на безопасността, по-специално:
—

броят на лицата, които могат да се намират в превозващото
средство,

—

максималната работна товароносимост.

§ 381 Маркировки в превозващото средство
Изискването, посочено в точка 6.5, допълва изискванията, посочени в точка
1.2.2 — за идентифициране на органите за управление, в точка 1.7.1.1 — за
информацията и информационните устройства, в точка 1.7.3 — за
маркировката на машини и в първите две алинеи на точка 4.3.3 — за
информацията и маркировката на подемни машини.
Точка 6.5 се отнася до информацията, която трябва да бъде лесно и
постоянно достъпна на лицето или лицата, намиращо(и) се в или на
превозващото средство на машината, за да бъде осигурена безопасната
употреба на машината.
Максималната работна товароносимост трябва да бъде отбелязана в
превозващото средство (както и на машината съгласно точка 4.3.3). Броят на
лицата, които се допускат в превозващото средство или върху него също
трябва да бъде отбелязан в превозващото средство.
Друга необходима информация в превозващото средство може да включва
действията, които да бъдат предприети в аварийни ситуации, и правилното
използване на аварийното комуникационно оборудване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Декларации
1.

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА МАШИНИТЕ
Декларацията и нейните преводи трябва да бъдат съставени при спазване на
едни и същи условия както e при инструкцията за експлоатация (виж
приложение I, точки 1.7.4.1, букви a) и б)) и трябва да са отпечатани или
написани на ръка с главни печатни букви.
Тази декларация се отнася до машините в състоянието, в което те са били
пуснати на пазара и изключва добавените компоненти и/или операциите,
извършени впоследствие от крайния потребител.
...
§ 382 ЕО декларация за съответствие на машините
Приложение II, част 1, раздел А се отнася до ЕО декларацията за
съответствие, която трябва да бъде съставена от производителя на
машините или от неговия упълномощен представител в ЕС и която трябва
да придружава машината, докато достигне до потребителя — вж. § 103:
коментари по член 5, параграф 1 и § 109: коментари по член 7,
параграф 1. ЕО декларацията за съответствие представлява правно
изявление от производителя или неговия упълномощен представител, в
която се удостоверява, че въпросната машина отговаря на всички
изисквания на съответните разпоредби на Директивата относно машините.
Изискването, посочено в първа алинея на приложение II, част 1, раздел А
— че декларацията и нейните преводи трябва да бъдат съставени при
спазване на едни и същи условия както е при инструкцията за
експлоатация, означава, че ЕО декларацията за съответствие трябва да
бъде съставена на един или повече официални езика на ЕС. Когато няма
оригинална Ео декларация за съответствие на официалния(те) език(ци) на
държавата, в която ще се използва машината, производителят или
неговият упълномощен представител, или лицето, което внася машината
във въпросната езикова област, трябва да осигури превод на този език
или тези езици. Преводите трябва да бъдат обозначени с текста „Превод“
— вж. § 246: коментари по точка 1.7.1, § 255: коментари по точка 1.7.4 и
§ 257: коментари по точка 1.7.4.1, букви а) и б) на приложение I.
ЕО декларацията за съответствие трябва да бъде написана на машина
(отпечатана) или написана на ръка с главни букви. Тя трябва или да бъде
включена в ръководството с инструкции за експлоатация, или да бъде
предоставена отделно, като в този случай в ръководството с инструкциите
за експлоатация трябва да бъде включен документ, излагащ
съдържанието на ЕО декларацията за съответствие — вж. § 149:
коментари по точка 1.7.4.2, буква в) на приложение I.
Във втора алинея на приложение II, част 1, раздел А се подчертава, че
ЕО декларацията за съответствие се отнася само до машината, както е
била проектирана, изработена и пусната на пазара от производителя. Ако
производителят упълномощи друг икономически оператор, като вносител
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или дистрибутор, да модифицира машините преди тяхното доставяне на
крайния потребител, производителят остава законово отговорен за
машината във вида, в който е доставена. Въпреки това производителят не
е законово отговорен за никакви добавки или модификации, направени на
машината от други икономически оператори или от крайния потребител
без неговото разрешение. Това трябва да се взема предвид, когато
машини в експлоатация се проверяват от органите за надзор на пазара —
вж. § 94: коментари по член 4, параграф 1.
Приложение II, част 1, раздел А (продължение)
...
ЕО декларацията за съответствие трябва да съдържа следните елементи:
1.

търговско наименование и пълен адрес на производителя и при
необходимост на неговия упълномощен представител;

2.

името и адреса на лицето, оторизирано да съставя техническото досие,
като то трябва да е установено в Общността;

3.

описание и идентификация на машината, включително нейното генерично
наименование, функция, модел, тип, сериен номер и търговско
наименование;

4.

декларация, уточняваща изрично, че машината отговаря на всички
релевантни изисквания на настоящата директива, и при необходимост
подобна декларация, уточняваща, че машината съответства на други
директиви и/или релевантни разпоредби. Тези позовавания трябва да
съответстват на текстовете, публикувани в Официален вестник на
Европейския съюз;

5.

при необходимост име, адрес и идентификационен номер на
нотифицирания орган, който е извършил ЕО изпитване на типа ,
предвидено в приложение IХ, и номер на ЕО сертификата за изпитване
на типа ;

6.

при необходимост име, адрес и идентификационен номер на
нотифицирания орган, който е одобрил системата за пълно осигуряване
на качеството, предвидена в приложение Х;

7.

при необходимост позоваване на използваните хармонизирани стандарти,
предвидени в член 7, параграф 2;

8.

при необходимост позоваване на останалите използвани стандарти и
технически спецификации;

9.

място и дата на съставяне на декларацията;

10. идентификация и подпис на лицето, оправомощено да съставя тази
декларация от името на производителя или на неговия упълномощен
представител.
...
§383 Съдържание на ЕО декларацията за съответствие
Следващите коментари се отнасят
приложение II, част 1, раздел А:

до

номерираните

алинеи

на
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1. Търговското наименование и пълният адрес на производителя трябва
да бъдат същите като посочените на машината — вж. § 250: коментари
по точка 1.7.3 на приложение I. Когато производителят е избрал да
възложи упълномощен представител в ЕС да изпълнява всички или
част от неговите задължения, посочени в член 5 — вж. § 84 и § 85:
коментари по член 2, буква й) — данните на упълномощен
представител също трябва да бъдат отбелязани в ЕО декларацията за
съответствие.
2. Лицето, оторизирано да състави техническото досие, е физическо или
юридическо лице, установено в ЕС, на което производителят е
възложил задачата да съставя и предоставя на разположение
съответните елементи на техническото досие в отговор на надлежно
мотивирано искане от органите за надзор на пазара на една от
държавите-членки — вж. § 98: коментари по член 4, параграфи 3 и 4 и
§ 393: коментари по приложение VII, част А, точки 2 и 3.
Лицето, оторизирано да съставя техническото досие, като такова, не
носи отговорност за проектирането, изработването или оценяването
на съответствието на машините, за съставянето на документите, които
са включени в техническото досие, за поставянето на маркировката
„СЕ“ или за съставянето и подписването на ЕО декларацията за
съответствие.
Всички производители на машини трябва да отбележат името и
адреса на лицето, оторизирано да съставя техническото досие.
За производители, установени в ЕС, лицето, оторизирано да съставя
техническото досие, може да бъде самият производител, неговият
упълномощен представител, лице за контакт от персонала на
производителя (което може да съвпада с лицето, подписало ЕО
декларацията за съответствие) или друго физическо или юридическо
лице, установено в ЕС, на което производителят възлага тази задача.
За производители, установени извън ЕС, лицето, оторизирано да
съставя техническото досие, може да бъде всяко физическо или
юридическо лице, установено в ЕС, на което е възложена задачата да
съставя и предоставя на разположение техническото досие в отговор
на надлежно мотивирано искане. Ако производител, установен извън
ЕС, е избрал да възложи на упълномощен представител в ЕС да
изпълнява всички или част от задълженията, посочени в член 5 — вж.
§ 84 и § 85: коментари по член 2, буква й) — упълномощеното лице в
ЕС може също така да е лицето, на което е възложено да състави
техническото досие.
3. Данните, които се изискват за описанието и идентификацията на
машината, по същество са същите като изискваните за маркировката
на машината — вж. § 250: коментари по точка 1.7.3 на приложение I. В
ЕО декларацията за съответствие обаче всички данни на машината
трябва да бъдат изцяло посочени. Целта на тази информация е да се
даде възможност както потребителят, така и органите за надзор на
пазара недвусмислено да разпознаят машината, за която се отнася
декларацията.
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Като общо правило, серийният номер на машината, обхваната от ЕО
декларацията за съответствие, следва да бъде отбелязан. В случай на
машини, произвеждани в големи серии, е възможно да се изготви една
ЕО декларация за съответствие , която обхваща диапазон от серийни
номера или партиди, като в този случай обхванатият от декларацията
диапазон трябва да бъде посочен, а за всеки нов диапазон от серийни
номера или партиди трябва да се издава нова ЕО декларация за
съответствие. Във всеки случай трябва да бъде предоставена
необходимата идентификация, за да се гарантира връзката между
всяка една машина и ЕО декларацията за съответствие, която се
прилага за нея.
4. Изречението, в което се декларира, че машината отговаря на всички
съответни изисквания на Директивата относно машините, е основният
елемент на ЕО декларацията за съответствие. В това изречение,
производителят
или
неговият
упълномощен
представител
удостоверява, че въпросната машината отговаря на всички приложими
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето от
приложение I към Директивата относно машините, и че е изпълнена
подходящата процедура за оценяване на съответствието.
Когато въпросната машина е предмет на друго законодателство на ЕС
в допълнение към Директивата относно машините, съответствието с
другите директиви или регламенти трябва също да се декларира —
вж. § 91 и § 92: коментари по член 3. Производителят може да състави
една ЕО декларация за съответствие за тези други директиви или
регламенти, при условие че декларацията съдържа цялата
информация, която се изисква от всяка директива. Това може да не е
възможно във всички случаи, тъй като в определени директиви се
изисква специфичен формат на декларация за съответствие — вж.
§ 89: коментари по член 3.
5. За машини, които се числят към една от категориите, посочени в
приложение IV, когато производителят е избрал да приложи
процедурата по ЕО изследване на типа , следва да се отбележат
данните на нотифицирания орган, който е извършил ЕО изследването
на типа и номера на сертификата за ЕО изследване на типа— вж.
§ 129 и § 130: коментари по член 12, параграфи 3 и 4. Името, адресът
и четирицифреният идентификационен номер на нотифицирания
орган, които следва да бъдат посочени, могат да бъдат проверени в
базата данни NANDO — вж. § 133: коментари по член 14.
6. За машини, които спадат към една от категориите, посочени в
приложение IV, когато производителят е избрал да приложи
процедурата за пълно осигуряване на качеството, следва да се
отбележат данните на нотифицирания орган, който е одобрил
системата за пълно осигуряване на качеството на производителя —
вж. § 129 и § 130: коментари по член 12, параграф 3 и 4. Името,
адресът
и
четирицифреният
идентификационен
номер
на
нотифицирания орган, които следва да бъдат посочени, могат да
бъдат проверени в базата данни NANDO — вж. § 133: коментари по
член 14.
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7. С цел ползване на презумпцията за съответствие, осигурена от
прилагането на хармонизирани стандарти, производителите трябва да
посочат в ЕО декларацията за съответствие означенията на
приложения(те) хармонизиран(и) стандарт(и) — вж. § 110 и § 111:
коментари по член 7, параграф 2 и § 114: коментари по член 7,
параграф 3. Следва да се напомни обаче, че прилагането на
хармонизираните стандарти остава доброволно — вж. § 110:
коментари по член 7, параграф 2.
В случай на машини, които спадат към една от категориите, посочени в
приложение IV, когато производителят е приложил процедурата за
оценяване на съответствието на машината „вътрешен производствен
контрол” в съответствие с приложение VIII, производителят трябва да
отбележи в ЕО декларацията за съответствие означението(ята) на
приложения(те) хармонизиран(и) стандарт(и), тъй като прилагането на
хармонизирани стандарти, които обхващат всички съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, приложими за
машини, е условие за използване на тази процедура за оценяване на
съответствието — вж. § 129: коментари по член 12, параграф 3.
Когато означението на хармонизиран стандарт е посочено в ЕО
декларацията за съответствие, органите за надзор на пазара имат
право да считат, че този производител е приложил изцяло
спецификациите на стандарта. Ако производителят не е приложил
всички спецификации на даден хармонизиран стандарт, той все пак
може да включи в ЕО декларацията за съответствие означението на
стандарта, но в такъв случай трябва да се посочи кои спецификации
на стандарта са приложими или не са приложими.
8. Когато не са използвани хармонизирани стандарти, производителят
може да се позове на другите технически документи, които са
използвани за проектирането и изработването на машината. Следва
да се има предвид, че прилагането на такива документи не осигурява
презумпция за съответствие — вж. § 162: коментари по Общ принцип 3
на приложение I.
9. Посочването на мястото и датата на съставяне на декларацията са
обичайни изисквания за подписан правен документ. Мястото, което
следва да бъде посочено, обикновено е градът, в който са установени
помещенията на производителя или неговия упълномощен
представител. Тъй като ЕО декларацията за съответствие трябва да
бъде съставена преди машината да бъде пусната на пазара или в
действие — вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1 —
отбелязаната в ЕО декларацията за съответствие дата не трябва да
бъде по-късна от пускането на машината на пазара или, в случай на
машини за собствена употреба от производителя, не по-късна от
пускането на машината в действие.
10. Идентификацията и подписът на лицето, оправомощено от
производителя да състави ЕО декларацията за съответствие, трябва
да бъдат посочени до неговия подпис. Под идентификация на лицето
се разбира включването на неговото име и длъжност.
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ЕО декларацията за съответствие може да бъде подписана от
управителя на въпросното дружество или от друг представител на
дружеството, на когото е възложена тази отговорност. ЕО
декларацията за съответствие следва да бъде подписана и
съхранявана от производителя или неговият упълномощен
представител— вж. § 386: коментари по приложение II, част 2.
Подписът може да бъде възпроизведен върху копия на декларацията
за съответствие, които придружават машината.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
1. СЪДЪРЖАНИЕ (продължение)
...
Б. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО КОМПЛЕКТУВАНИ
МАШИНИ
Декларацията и нейните преводи трябва да бъдат съставени при същите
условия както е при инструкцията за експлоатация (виж приложение I, точки
1.7.4.1, букви a) и б)) и трябва да са отпечатани или написани на ръка с главни
печатни букви.
...
§ 384 Декларация за вграждане на частично комплектувани машини
Приложение II, част 1, раздел Б се отнася до декларацията за вграждане,
която трябва да бъде съставена от производителя на частично
комплектувани машини или от неговия упълномощен представител в ЕС и
която трябва да придружава частично комплектуваните машини, докато
достигнат до производителя на крайната машина, в която ще бъдат
вградени — вж. § 104: коментари по член 5, параграф 2 и § 131: коментари
по член 13. Тогава декларацията за вграждане трябва да бъде включена в
техническото досие на крайната машина — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А, точка 1, буква а).
Декларацията за вграждане представлява правно изявление на
производителя на частично комплектуваните машини или на неговия
упълномощен представител със следните основни цели:


да информира производителя на крайната машина кои от
приложимите съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето на приложение I към Директивата относно машините са
били приложени и изпълнени и, когато е целесъобразно, да
декларира съответствието на частично комплектувана машина с
разпоредбите на останалото приложимо законодателство на ЕС,



да поеме задължение да предаде, в отговор на обосновано искане
от страна на националните органи, съответната информация за
частично комплектовуната машина,



да посочи, че частично комплектуваната машина не трябва да бъде
пускана в действие, докато за крайната машина, в която тя предстои
да бъде вградена, бъде декларирано, че отговаря на съответните
разпоредби на Директивата относно машините.
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Коментарите, свързани с първа алинея на приложение II, част 1, раздел А,
се прилагат също така за първа алинея на приложение II, част 1,
раздел Б.
Приложение II, част 1, раздел Б (продължение)
...
Декларацията за вграждане трябва да съдържа следните елементи:
1.

търговско наименование и пълен адрес на производителя на частично
комплектуваната машина и при необходимост на неговия упълномощен
представител;

2.

името и адреса на лицето, оторизирано да съставя въпросното
техническо досие; това лице трябва да е установено в Общността;

3.

описание и идентификация на частично комплектуваната машина,
включително нейното генерично наименование, функция, модел, тип,
сериен номер и търговско наименование;

4.

декларация, с която се изброяват тези от съществените изисквания на
настоящата директива, които са приложени и удовлетворени, и се
уточнява, че съответната техническа документация е съставена в
съответствие с приложение VII, част Б, и при необходимост декларация,
уточняваща, че частично комплектуваната машина съответства на
други приложими директиви. Тези позовавания трябва да съответстват
на текстовете, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз;

5.

поемане на ангажимент за предаване след надлежно мотивирана молба
от националните органи на съответната информация относно частично
комплектуваната машина. Този ангажимент включва подробностите по
начина на предаване и не нарушава правата на интелектуална
собственост на производителя на частично комплектуваната машина;

6.

деклариране, че частично комплектуваната машина не трябва да бъде
пускана в действие преди машината, в която ще трябва да бъде вградена,
да бъде обявена като съответстваща на релевантните разпоредби на
настоящата директива, когато това се налага;

7.

място и дата на съставяне на декларацията;

8.

идентификация и подпис на лицето, оправомощено да съставя тази
декларация от името на производителя или на неговия упълномощен
представител.

...
§385 Съдържание на декларацията за вграждане
Следните коментари се отнасят до номерираните точки на приложение II,
част 1, раздел Б:
1. Важат коментарите по точка 1 на приложение II, част 1, раздел А.
2. По отношение на лицето, оторизирано да съставя техническото
досие, важат коментарите по точка 2 на приложение II, част 1,
раздел А, свързани с лицето, оторизирано да съставя техническото
досие.
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3. Важат коментарите по точка 3 на приложение II, част 1, раздел А.
4. В Директивата относно машините не е определено кои от
приложимите съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето трябва да се прилагат и изпълняват от производителя на
частично комплектувани машини. Следните съображения може да
се вземат предвид, когато се решава дали определени съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето да бъдат
приложени и изпълнени, или не:


може да не е възможно производителят на частично
комплектувани машини напълно да оцени определени
рискове, които зависят от начина, по който частично
комплектуваната машина се вгражда в крайната машина,



производителят на частично комплектувани машини може
се споразумее с производителя на крайните машини
„разделяне на задачите“, при което прилагането
изпълнението на определени съществени изисквания
безопасност и опазване на здравето се оставя
производителя на крайните машини.

да
за
и
за
на

В изречението, което се изисква от точка 4 на приложение II, част 1,
раздел Б, производителят на частично комплектувани машини
трябва да посочи в декларацията за вграждане точно кои от
приложимите съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето са били приложени и удовлетворени. Ако дадено
съществено изискване за безопасност и опазване на здравето е
било изпълнено за определени части или аспекти на частично
комплектуваната машина, а за други — не, това трябва да бъде
посочено. В инструкциите за монтаж на частично комплектуваната
машина трябва да бъде посочена необходимостта от изпълнение на
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето,
които не са удовлетворени или са само частично удовлетворени —
вж. § 390: коментари по приложение VI. Производителят на частично
комплектуваните машини трябва също така да декларира, че е
съставил съответната техническа документация, в която е
представено как са приложени тези съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето — вж. § 394: коментари по
приложение VII, част Б.
Когато частично комплектуваната машина (или част от нея) е
предмет на друго законодателство на ЕС в допълнение към
Директивата относно машините, съответствието с въпросните други
директиви и регламенти също трябва да се декларира — вж. § 91 и
§ 92: коментари по член 3. Когато в тези директиви или регламенти
е предвидена ЕО декларация за съответствие, в съответствие с
тези текстове трябва да бъде съставена ЕО декларация за
съответствие за частично комплектуваната машина. Такива
декларации за съответствие следва да се включват в техническото
досие на крайната машина — вж. § 392: коментари по
приложение VII, част А, точка 1, буква а).
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5. Ангажиментът, който се изисква в точка 5 на приложение II, част 1,
раздел Б, се отнася до задължението на производителя на частично
комплектувани машини в отговор на надлежно обосновано искане
на органите за надзор на пазара на една от държавите-членки да
предоставя всякаква информация, свързана със здравето и
безопасността,
и
по-специално
съответната
техническа
документация — вж. § 394: коментари по приложение VII, част Б.
Тъй като декларацията за вграждане на частично комплектуваната
машина следва да се включи в техническото досие на крайната
машина — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1,
буква а) — производителят на крайните машини по този начин има
ангажимент към своя доставчик да предаде съответната техническа
документация на органите за надзор на пазара в отговор на
надлежно обосновано искане.
Правата върху интелектуална собственост на производителя на
частично комплектуваната машина са защитени от факта, че
органите за надзор на пазара са задължени да третират като
поверителна информацията, получена при изпълнението на
задачите си — вж. § 143: коментари по член 18, параграф 1.
6. При декларирането, изисквано от точка 6, се отчита фактът, че
частично комплектуваната машина не може да се счита за
безопасна докато:
-

не бъдат удовлетворени всички съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, приложими за частично
комплектувани машини, които не са изпълнени от
производителя на частично комплектуваните машини,

-

не бъдат оценени всички рискове, които произтичат от
вграждането на частично комплектуваната машина в крайната
машината, и не бъдат предприети необходимите предпазни
мерки за справяне с тях.

7. Важат коментарите по точка 9 на приложение II, част 1, раздел А.
8. Важат коментарите по точка 10 на приложение II, част 1, раздел А.
Приложение II (продължение)
...
2. СЪХРАНЕНИЕ
Производителят на машината или неговият упълномощен представител
съхранява оригинала на ЕО декларацията за съответствие за период от наймалко десет години след последната дата на производство на машината.
Производителят на частично комплектуваната машина или неговият
упълномощен представител съхранява оригинала на декларацията за
вграждане за период от най-малко десет години след последната дата на
производство на частично окомплектованата машина.
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§ 386 Съхранение на ЕО декларацията за съответствие и на
декларацията за вграждане
Срокът на съхранение от десет години от последната дата на
производство, посочен в приложение II, част 2 за ЕО декларацията за
съответствие и за декларацията за вграждане, е предвиден, за да се даде
възможност на органите за надзор на пазара да проверяват тези
документи, ако е необходимо — вж. § 98: коментари по член 4,
параграфи 3 и 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Маркировка „СЕ“
Маркировката за съответствие „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“
съгласно следното графично изображение:

В случай на намаляване или увеличаване на маркировката „СЕ“, трябва да се
спазват пропорциите, посочени в модела по-горе.
Различните елементи на маркировката „СЕ“ трябва да имат еднакви
вертикални размери, които не трябва да са по-малки от 5 mm. При машините
с малки размери изискването относно този минимален размер може да не
бъде спазвано.
Маркировката „СЕ“ трябва да бъде поставяна в непосредствена близост до
името на производителя или на неговия упълномощен представител чрез
използване на същата технология.
Когато е приложена процедурата по пълно осигуряване на качеството,
предвидена в член 12, параграф 3, буква в) и в параграф 4, буква б),
непосредствено до маркировката „СЕ“ трябва да бъде поставен
идентификационният номер на нотифицирания орган.
§ 387 Графично изображение на маркировката „СЕ“
Разпоредбите, свързани с маркировката „СЕ“, посочени в член 16, се
прилагат заедно с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 — вж. § 141:
коментари по член 16. В приложение III е посочено задължителното
графично изображение на маркировката „СЕ“. Маркировката „СЕ“ се състои
само от буквите „CE“ с графичното изображение, посочено в схемата —
мрежата и пунктираните линии са включени само в схемата, за да се
подпомогне определянето на формата на буквите, и не трябва да се
възпроизвеждат в маркировката „СЕ“.
Четвърта алинея на приложение III, отнасяща се до местоположението и
технологията на поставяне на маркировката „СЕ“, трябва да се прилага
заедно с общите изисквания към маркировката на машините — вж. § 250:
коментари по точка 1.7.3 на приложение I.
Последната алинея на приложение III се прилага само за машини,
принадлежащи към една от категориите, посочени в приложение IV, за които
е приложена процедура на пълно осигуряване на качеството — вж. § 129,
§ 130 и § 132: коментари по член 12, параграфи 3 и 4. В такъв случай
маркировката „СЕ“ трябва да бъде последвана от четирицифрения
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идентификационен номер на нотифицирания орган, който е одобрил
системата на производителя за пълно осигуряване на качеството — вж.
§ 133: коментари по член 14. За такива машини маркировката „СЕ“ и
идентификационния номер на нотифицирания орган могат да бъдат
поставяни
единствено
след
като
производителят
е
бил
уведомен/нотифициран от нотифицирания орган за одобрението на неговата
система за пълно осигуряване на качеството— вж. § 404: коментари по точка
2.3 на приложение X. Тези маркировки не могат да се поставят впоследствие,
ако одобрението на системата за пълно осигуряване на качеството бъде
преустановено или анулирано от нотифицирания орган — вж. § 406:
коментари по точка 3 на приложение X.
Идентификационният номер на нотифицирания орган не трябва да се
поставя на машини, за които е приложена процедурата за ЕО изследване на
типа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Категории машини, за които трябва да се прилага една от процедурите,
предвидени в член 12, параграфи 3 и 4
1.

Циркуляри (с един или няколко диска) за обработка на дървени материали
и материали с подобни физически характеристики или за обработка на
месо и материали с подобни физически характеристики от следните
типове:
1.1. отрезни машини с режещ(и) инструмент(и), който е неподвижен по
време на работа, с неподвижна маса или супорт с ръчно подаване на
обработваемия детайл или с демонтируемо подавателно устройство;
1.2. отрезни машини с режещ(и) инструмент(и), който е неподвижен по
време на работа, с пендел носач или шейна с възвратно-постъпателно
движение, с ръчно подаване;
1.3 отрезни машини с режещ(и) инструмент(и), който е неподвижен по
време на работа, с вградено устройство за механизирано подаване на
обработваемите детайли и с ръчно зареждане и/или снемане на
детайлите;
1.4. отрезни машини с режещ(и) инструмент(и), който е подвижен по
време на работа, с вградено устройство за механизирано
придвижване на режещия инструмент и с ръчно зареждане и/или
снемане на детайлите.

2.

Машини за рендосване на дървен материал с ръчно подаване (абрихт).

3.

Едностранни рендосвачни машини за обработка на дървен материал
(щрайхмуси) за постигане на определена дебелина, с вградено устройство
за механизирано подаване на обработваемите детайли и с ръчно
зареждане и/или снемане на детайлите.

4.

Лентови триони (банциги) с ръчно зареждане и/или снемане на детайлите
за обработка на дървен материал и на материали с подобни физически
характеристики или за обработване на месо и материали с подобни
физически характеристики от следните типове:
4.1. отрезни машини с режещ(и) инструмент(и), който е неподвижен по
време на работа, с маса или супорт за поддържане на детайла, които
са неподвижни или с възвратно-постъпателно движение;
4.2. отрезни машини с режещ инструмент, който е монтиран на шейна с
възвратно-постъпателно движение.

5.

Комбинирани машини от видовете, посочени в точки от 1 до 4 и в точка
7 за обработване на дървени материали и на материали с подобни
физически характеристики.

6.

Многовретенни фрезови машини за обработване на дървен материал с
ръчно подаване.

7.

Фрези с вертикална ос с ръчно подаване за обработване на дървени
материали и на материали с подобни физически характеристики.

8.

Преносими верижни триони за обработване на дървен материал.
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Преси за студена обработка на метали, включително преси за огъване, с
ръчно зареждане и/или снемане на детайла, чиито подвижни работни
елементи могат да имат ход, по-голям от 6 мм и скорост по-висока от
30 mm/s.

10. Машини за шприцоване или формоване под налягане на пластмаси, с ръчно
зареждане или снемане на детайла.
11. Машини за шприцоване или формоване под налягане на каучук, с ръчно
зареждане или снемане на детайла.
12. Машини за подземна работа от следните видове:
12.1.

локомотиви и вагонетки със спирачки;

12.2.

крачещи хидравлични крепежи.

13. Сметосъбиращи машини за битови отпадъци с ръчно товарене и
механизъм за пресоване.
14. Демонтируеми съоръжения за механично предаване на въртящ момент,
включително техните защитни прегради.
15. Защитни прегради на демонтируемите съоръжения за механично
предаване на въртящ момент.
16. Подемници за повдигане на превозни средства.
17. Подемни съоръжения за хора или за хора итовари, при които съществува
риск от падане от височина по-голяма от 3 метра.
18. Преносимите взриво-монтажни и другите преносими ударни машини .
19. Предпазни устройства, предназначени да откриват наличието на хора.
20. Механично задвижвани подвижни защитни прегради с блокировка,
предназначени да бъдат използвани в машините по т. 9, 10 и 11.
21. Логически блокове, осигуряващи дейности, свързани с безопасността.
22. Конструкции за защита при преобръщане (ROPS).
23. Конструкции за защита от падащи предмети (FOPS).
§ 388 Категории машини, за които може да се прилага една от
процедурите за оценяванена съответствието, изискващи
нотифициран орган
В приложение IV е посочен списъкът на категориите машини, които може да
са предмет на една от двете процедури за оценяване на съответствието,
изискващи нотифициран орган: ЕО изследване на типа или пълно
осигуряване на качеството. Тези категории включват машини в широкия
смисъл на думата — вж. § 33: коментари по член 2. Машините, които се
числят към една от категориите, изброени в приложение IV, могат също така
да са предмет на процедурата за оценяване на съответствието с вътрешни
проверки, когато се произвеждат в съответствие с хармонизирани стандарти,
които обхващат всички приложими съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето — вж. § 129 и § 130: коментари по член 12,
параграфи 3 и 4.
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Списъкът, посочен в приложение IV, е изчерпателен, с други думи — само
машините, които принадлежат към изброените категории, са предмет на
процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 12,
параграфи 3 и 4. Машините, които принадлежат към категории, които не са
изброени в приложение IV, дори и да са подобни на изброените категории
или създават подобни опасности, са предмет само на процедурата за
оценяване на съответствието с вътрешни проверки — вж. § 128: коментари
по член 12, параграф 2.
Точки 1—8
Точка 1 обхваща само циркуляри за обработка на дървен материал и
подобни материали или за обработка на месо или подобни материали,
които спадат към категориите, посочени в точки 1.1—1.4.
Следва да се отбележи също така, че не са включени всички циркуляри за
обработка на дървен материал; например отрезни машини с ръчно движен
режещ инструмент по време на работа (като триони за рязане под ъгъл) не
са посочени в приложение IV.
Материалите, които са подобни на дърво, включват например
макулаторен картон, плочи от дървесни влакна, шперплат (а също така и
тези материали, когато са покрити с пластмаса или ламинати от леки
сплави), корк, кост, твърд каучук или пластмаса. От друга страна камък,
бетон и подобни материали, които изискват абразивен вид режещ
инструмент, не се считат за материали, които са подобни на дърво.
Материалите, които са подобни на месо, включват риба и дълбоко
замразена храна.
Точки 1.3, 1.4, 3 и 4 се отнасят до ръчно зареждане и/или снемане. Ръчно
зареждане и/или снемане има, когато операторът поставя обработваните
детайли направо в устройството за подаване или устройството за
поддържане на обработвания детайл и ги отстранява направо от това
устройство по такъв начин, че е възможно операторът да влезе в пряк
контакт с обработвания детайл, докато той е в контакт с инструмента. Не
се счита, че машината има ръчно зареждане и/или снемане, ако е
оборудвана с устройство за подаване или устройство за зареждане и
снемане на обработваните детайли (като например конвейер) по такъв
начин, че инструментите не могат да бъдат достигнати от потребителя,
докато устройството се използва, а машината не може да работи без
устройството.
Точки 1.1, 2, 6 и 7 се отнасят до машини с ръчно подаване. Ръчно
подаване има, когато или обработваният детайл или инструментът се
придвижва ръчно по време на машинната обработка, така че е възможно
операторът да влезе в контакт с инструмента. Същото важи за машини с
ръчно подаване с пендел носач или шейна с възвратно-постъпателно
движени, посочени в точка 1.2.
Комбинираните машини за обработване на дървени материали, посочени
в точка 5, представляват машини, които са проектирани да изпълняват
някаква комбинация от функции, посочени в точки 1—4 и 7, с ръчно
снемане на обработвания детайл между всяка операция — вж. § 210:
коментари по точка 1.3.5 на приложение I. Само комбинираните машини,
които изпълняват функциите, посочени в точки 1—4 и 7, трябва да
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отговарят на точка 5 на приложение IV. Въпреки това тези машини могат
също така да изпълняват други, допълнителни функции. Тъй като
необходимите предпазни мерки често са общи за няколко или за всички
комбинирани функции, ЕО изпитването на типа или оценката на системата
за пълно осигуряване на качеството за такива комбинирани машини за
обработване на дървени материали винаги трябва да се отнася до цялата
машина.
Фрезите с вертикална ос, посочени в точка 7, имат вретено, което
преминава през масата и задвижващ мотор, разположен под масата.
Профилните фрези с ръчно подаване, при които вретеното се намира
изцяло над масата, не са обхванати от точка 7.
Точка 9
Пресите за студена обработка на метали, посочени в точка 9, са преси,
чиято предвидена или предвидима употреба включва възможността
операторът да поставя или сваля обработваните детайли между
инструментите със собствените си ръце, без да използва вградените
спомагателни устройства за повдигане и преместване. Терминът „студена
обработка“ се отнася до формоването на метала без нагряване,
обикновено на стайна температура. Терминът „метал“ се отнася до
материал под формата на листове, валцован или кован.
Точка 9 се прилага само за преси с подвижни части, които имат и двете
характеристики, посочени по-долу:
-

ход, по-голям от 6 mm, и

-

скорост на затваряне, по-голяма от 30 mm/s.

Когато се установява скоростта на затваряне на механични преси, следва
да се взема предвид най-високата моментна скорост, достигната от
шейната (по-принцип някъде в средата на нейното придвижване).
Точка 9 не обхваща други видове машини за студена обработка на метали,
като например:
-

преси за синтероване,
лостова (алигаторна) или гилотинна ножица,
нитовъчни машини, телови шивачни машини или машини за
броширане ,
монтажни преси,
машини за огъване,
преси за изправяне,
щанцови преси с револверен супорт,
машини за екструдиране,
ковачни преси и щамповъчни преси с падащ чук,
ковачни преси с вдухване,
изостатични преси.

Точки 10 и 11
Машините за формоване на пластмаси и каучук, посочени в точки 10 и 11,
представляват машини, които са проектирани за обработка на полимери
като термопластични пластмаси и необратимо втвърдени пластмаси или
каучук, чрез шприцоване или формоване под налягане. Зареждането и
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снемането се отнася само до поставянето и отстраняването на материала
или частите в и извън матрицата. Зареждането и снемането не се считат
за ръчни, ако:
-

машината е проектирана да работи само с роботизирано оборудване
или механична ръка,
или

-

машината е оборудвана с устройства за зареждане и снемане по такъв
начин, че не е възможно машината да работи без тези устройства.

Във всички други случаи зареждането и снемането следва да се считат за
ръчни.
Точка 12
Локомотивите за подземна работа, посочени в точка 12.1, са самоходни
возила, движещи се по релсов път с една или две релси, разположени над
или под возилото, за употреба в мини или при други подземни работи,
които са проектирани за теглене или превозване на хора, материали или
минерали. Вагонетките със спирачки са возила за подземна работа,
оборудвани със спирачка, която може да се използва от оператора.
Крачещите хидравлични крепежи, посочени в точка 12.2, обикновено са
самодвижещи се крепежи, използвани за поддържане на свода на минния
забой. Те включват:
-

едносекционна крепежна система с управление от съседна
секция,

-

многосекционна крепежна система с групово управление,

-

цялостна крепежна система на минния забой под централно
управление.

Машините за изграждане на тунели не са обхванати от точка 12.
Точка 13
Обяснението на термина „ръчно товарене“ по отношение на
сметосъбиращи машини за битови отпадъци с ръчно товарене с
механизъм за пресоване, посочени в точка 13, е дадено в отделен
документ с насоки. В документа се съдържат също така примери за
машини, които попадат в обхвата на точка 13, и машини, които са извън
обхвата на точка 13 192 .
По принцип самото превозно средство е изключено от приложното поле на
Директивата относно машините, затова машините, посочени в точка 13,
представляват съоръженията за сметосъбиране и пресоване, които са
монтирани на рамата — вж. § 37: коментари по член 2, буква а), трето тире
и § 54: коментари по член 1, параграф 2, буква д).

192

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_rcvs_december
_2009_en.pdf
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Точки 14 и 15
Демонтируемите съоръжения за механично предаване на въртящ момент,
посочени в точка 14, широко известни като „валове за отвеждане на
мощност“ (ВОМ), представляват демонтируеми елементи за предаване на
мощност между самоходна машина или трактор и задвижваната машина,
като теглени селскостопански машини — вж. § 45: коментари по член 2,
буква е). Демонтируемите съоръжения за механично предаване на въртящ
момент винаги трябва да се пускат на пазара заедно със съответената
защитна преграда. Защитните прегради за демонтируеми съоръжения за
механично предаване на въртящ момент могат също така да се пускат
самостоятелно на пазара като защитни елементи, като тези защитни
прегради са обхванати от точка 15.
Точка 16
Подемниците за повдигане на превозни средства, посочени в точка 16, са
неподвижни, подвижни или преносими подемници, предназначени за
повдигане на цели превозни средства от земята за целите на извършване
на прегледи и работа на или под превозните средства, докато те остават в
повдигнато положение. Подемниците за повдигане на превозни средства с
къс ход, които не са предназначени за работа под превозните средства, не
са обхванати от точка 16.
Те включват машини, предназначени за обслужване на превозни средства,
като например коли, мотоциклети, снегоходи, товарни автомобили,
автобуси, трамваи, релсови возила и кари. Те включват също така
съвкупности от подемни устройства, които работят в синхронизирана
система за повдигане на цели въздухоплавателни средства за целите на
инспектиране и поддръжка.
Точка 16 не включва:
 крикове, които не са предназначени да повдигат цялото превозно
средство от земята,
 подемници, предназначени за паркиране на превозни средства,
 подемници, вградени в линии за сглобяване на автомобили.
Точка 17
Подемните съоръжения за хора или за хора и стоки, посочени в точка 17,
включват:
а) машини, чиято главна функция е повдигането на хора или на хора и
стоки, като например:
-

подвижни, мачтови или окачени подемни работни площадки,

-

строителни подемници за хора или за хора и товари,

-

подемници, предназначени да бъдат свързани с машини като
кранове или ветрогенератори за достъп до работни места,

-

машини, обслужващи неподвижни площадки, предмет на
Директивата относно машините, като асансьори в жилищни
сгради и подемни платформи, предназначени за лица с
намалена подвижност — вж. § 151: коментари по член 24;
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б) устройства за повдигане на хора или на хора и стоки, монтирани на
машини, чиито главни функции са различни от повдигане на хора. Тези
устройства включват например функционални повдигачи на работни
места за управление, места и пултове за управление на кари, на
релсово оборудване за складиране и експедиране , на кранове или на
земекопни машини.
По отношение на тези устройства ЕО изследването на типа или
оценката на системата за пълно осигуряване на качеството се отнасят
до съответствието на устройствата за повдигане на хора, а не за
останалите функции на машината;
в) подемни машини, чиито основни функции са различни от повдигане на
хора, с места за управление, намиращи се на самата машина, като
например наземно оборудване за обслужване на въздухоплавателни
средства, мостици за качване на пътниците на борда на
въздухоплавателни средства, мостов конструкции за достъп до кораби
и конструкции за катерене за издигане на кулови кранове;
г)

сменяемо съоръжение за повдигане на хора — работни площадки,
които следва да се монтират например на подемници с променлив
обсег, бордови кранове или подвижни кранове. Оценяването на
съответствието трябва да гарантира, че монтажът на сменяемото
съоръжение и всички видове основни машини, към които е
предназначено да бъде монтирано, отговарят на всички приложими
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето — вж.
§ 41: коментари по член 2, буква б).
Това сменяемо съоръжение трябва да се разграничава от
оборудването, което не е монтирано на подемни машини, а се
използва по изключение за повдигане на хора с машини, които са
предназначени за повдигане на хора (в съответствие с точка 3.1.2 на
приложение II към Директива 2009/104/ЕО), което не е предмет на
Директивата относно машините — вж. § 10: коментари по
съображение 7. Това разграничение е обяснено в специален документ
с насоки 193 .

Горните устройства са обхванати от точка 17, когато включват опасност от
падане от височина по вертикала от повече от три метра. Височината
следва да се разбира като разстоянието между повърхността на
превозващото устройство, на което се разполагат хора или хора и стоки,
за да бъдат повдигнати — вж. § 334: коментари по точка 4.1.1, буква ж) на
приложение I — и нивото, до което хората или самото превозващо
устройство могат да паднат. Това ниво обикновено е равнището на земята
или равнището на пода или повърхността, на която е предвидено да бъде
инсталирана или използвана машината, но може да бъде по-долен етаж
или равнището на земята, ако машината е предназначена от
производителя да се инсталира до място с разллика в нивата.

193

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_liftin
g_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
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Точка 18
Преносимите
взриво-монтажни
машини,
посочени
в
точка 18,
представляват преносими машини, които работят с експлозивен заряд и са
предназначени за забиване на закрепващи средства като пирони, шпилки,
уши или подобни предмети в даден основен материал. Точка 18 обхваща
също така машини с ударно действие с експлозивен заряд, предназначени
за други приложения, като например машини за трайно маркиране на
материали чрез щамповане или пневматични пистолети за зашеметяване
на животни.
Точка 18 не се отнася до преносими машини за закрепване или други
ударни машини, които използват други източници на енергия:
пневматични, пружинени, електромагнитни или газови машини с
експлозивен заряд.
Точка 19
Точка 19 обхваща защитни елементи, които откриват наличието на хора
или части от хора и които генерират съответния сигнал до системата за
управление, с оглед намаляване рисковете за откритите хора. Сигналът
може да бъде генериран, когато човек или част от човек премине през
предварително определена граница (спъване), или когато човек бъде
открит в предварително определена зона (засичане на присъствие) или и
двете. Тези предпазни устройства включват например:
-

чувствителни на натиск предпазни устройства, като например
чувствителни на натиск настилки, подове, ръбове, пръти, брони,
плочки и проводници,

-

активни оптоелектронни предпазни устройства, като например
светлинни завеси, сканиращи глави, устройства със светлинен лъч и
лазерни устройства,

-

радарни, инфрачервени, ултразвукови предпазни
предпазни устройства на базата на камери.

устройства

и

Точка 19 не обхваща устройства за непряка видимост като огледала или
системи за видеонаблюдение (CCTV).
Точка 20
Точка 20 обхваща механизирани подвижни предпазители, които отговарят
на определението на защитни елементи — вж. § 42: коментари по член 2,
буква в) — предназначени за монтаж на преси за студена обработка на
метали, посочени в точка 9, или на машини за шприцоване или формоване
под налягане на пластмаси или на каучук с ръчно зареждане и/или
снемане на детайла, посочени в точки 10 и 11.
Точка 21
Логическите блокове, осигуряващи функции, свързани с безопасността,
посочени в точка 21, са комплексни елементи, които:
-

отговарят на определението на защитни елементи — вж. § 42:
коментари по член 2, буква в), и
391

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините - 2

ро

издание - юни 2010 г.

-

анализират един или няколко входни сигнала и генерират един или
повече изходни сигнала посредством даден алгоритъм, и

-

са предназначени да работят във връзка с или като част от системата
за управление на машината, за да изпълняват една или повече
функции, свързани с безопасността.

Въпреки това системата за управление като цяло не следва да се счита за
логически блок.
Простите устройства като електромеханични сензори или превключватели,
които просто преобразуват даден входен сигнал в изходен сигнал, не
следва да се считат за логически блокове.
Логическите блокове за осигуряване
безопасността, включват например:

на

функции,

свързани

с

 логически блокове за устройства на управление, задействани с две
ръце,
 предпазни PLCs,
 елементи за логическа обработка на свързани с безопасността
сигнали на системата за безопасност.
Точки 22 и 23
Точки 22 и 23 обхващат конструкции за защита от преобръщане (ROPS)
конструкции за защита от падащи предмети (FOPS), които отговарят на
определението за защитен елемент — вж. § 42: коментари по член 2,
буква в).
ROPS и FOPS, произведени от производителя на машините за монтиране
на негови собствени машини, не са обхванати от точки 22 и 23.
Същото важи за ROPS или FOPS, предназначени за употреба като
резервни части за подмяна на идентични ROPS или FOPS, доставени от
производителя на оригиналните машини — вж. § 48: коментари по член 1,
параграф 2, буква а) — тъй като те, като такива, не са предмет на
Директивата относно машините.
Въпреки това всички ROPS и FOPS, без значение дали са пуснати на
пазара като защитни елементи или са произведени от производителя на
машините за неговите собствени машини, трябва да бъдат подложени на
подходящи изпитвания — вж. § 315 и § 316: коментари по точки 3.4.3 и
3.4.4 на приложение I — а съответните доклади от изпитвания трябва да
бъдат включени в техническото досие за машините, на които са монтирани
— вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1.
Подходящи изпитвания се изискват също така за конструкции за защита от
прекатурване (TOPS) в съответствие с точка 3.4.3 на приложение I, но тези
конструкции не са обхванати от точка 22 на приложение IV и съответните
процедури за оценяване на съответствието.
Следва да се отбележи, че FOPS понякога в хармонизираните стандарти
се наричат с други термини, като например „горни предпазители“ или
„предни предпазители“. Всички конструкции, предназначени да бъдат
монтирани на подвижна техника с цел защита на оператора от падащи
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предмети, трябва да се считат за FOPS, без оглед на термина в
стандартите за въпросните машини.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Индикативен списък на защитните елементи, предвидени в член 2,
буква в)
1.

Защитни прегради на демонтируемите съоръжения за механично
предаване на въртящ момент .

2.

Предпазни устройства, предназначени да откриват наличието на хора.

3.

Задвижвани от двигател подвижни предпазители с устройство за
заключване, предназначени да бъдат използвани в машините, упоменати в
точки 9, 10 и 11 на приложение IV.

4.

Логически блокове, осигуряващи функции, свързани с безопасността.

5.

Клапани с допълнителни средства за откриване на неизправностите,
предназначени за контрол на опасните движения на машините.

6.

Системи за извличане на емисиите, предизвиквани от машините.

7.

Предпазители и защитни устройства, предназначени да предпазват
изложените на опасност лица от движещите се части, които участват
пряко в работния процес на машината.

8.

Устройства за контрол на натоварването и движенията на подемните
машини.

9.

Устройства за задържане на хора към седалките им.

10. Устройства за аварийно спиране.
11. Системи, имащи за цел предотвратяване
потенциално опасни електростатични заряди.

на

натрупването

на

12. Ограничители на енергия и аварийни устройства, предвидени в точки
1.5.7, 3.4.7 и 4.1.2.6 от приложение I.
13. Системи и устройства, предназначени да намаляват звуковите емисии и
вибрациите.
14. Конструкции за защита при преобръщане (ROPS).
15. Конструкции за защита от падащи предмети (FOPS).
16. Устройства за управление, задействани с две ръце.
17. Компоненти за машини, предназначени за вдигане и/или за придвижване
на хора между различни площадки, които са включени в следния списък:
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а)

устройства за заключване на вратите на площадките;

б)

устройства, имащи за цел предотвратяване на падане на товара
или неговото неконтролирано движение към горната част на
превозващото устройство;

в)

устройства за ограничаване на прекалено високата скорост;

г)

амортисьори с акумулиране на енергия,
-

нелинейни, или

-

със забавяне на обратното движение;
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д)

амортисьори за разсейване на енергия;

е)

устройства за осигуряване на безопасност, монтирани на
силовите цилиндри на хидравличните системи, когато те се
използват като устройства за предотвратяване на падане;

ж)

електрически устройства за осигуряване на безопасност, съставени
от обезопасяващи прекъсвачи с електронни компоненти.

§ 389 Индикативен списък на защитните елементи
В приложение V е даден списък с примери за продукти, които отговарят на
определението на „защитни елементи“ — вж. § 42: коментари по член 2,
буква в). Следва да се отбележи, че единствено елементи, които се пускат
самостоятелно на пазара, се считат за защитни елементи. Даденият в
приложение V списък е индикативен, а не изчерпателен. Следователно всеки
елемент, който отговаря на определението, посочено в член 2, буква в),
следва да се счита за защитен елемент, предмет на Директивата относно
машините, дори и да не е включен в списъка.
Индикативният списък на защитни елементи, даден в приложение V, може да
бъде актуализиран от Комисията след консултация с Комитета по машините
— вж. § 116: коментари по член 8, параграф 1, буква а) и § 147: коментари по
член 22, параграф 3.
Следва да се отбележи, че следните защитни елементи, включени в
индикативния списък, посочен в приложение V, са включени също така сред
категориите машини, изброени в приложение IV, за които трябва да бъде
приложена една от процедурите за оценяване на съответствието, посочени в
член 12, параграф 3 и 4:
Приложение V

Приложение IV

Точка 1

Защитни прегради на демонтируемите
съоръжения за механично предаване на
въртящ момент.

Точка 2

Предпазни устройства, предназначени
да откриват наличието на хора

= Точка 19

Задвижвани от двигател подвижни
защитни прегради с блокировка ,
предназначени да бъдат използвани в
машините, упоменати в точки 9, 10 и 11
на приложение V

= Точка 20

Точка 3

= Точка 15

Точка 4

Логически блокове, осигуряващи
функции, свързани с безопасността

= Точка 21

Точка 14

Конструкции за защита при
преобръщане (ROPS)

= Точка 22

Точка 15

Конструкции за защита от падащи
предмети (FOPS)

= Точка 23

За обяснения за горните точки — вж. § 388: коментари по приложение IV.
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Другите категории защитни елементи, изброени в приложение V (и всички
защитни елементи, които не са посочени в приложение V), са предмет на
процедурата за оценяване на съответствието с вътрешни проверки на
производството — вж. § 128: коментари по член 12, параграф 2 и § 391:
коментари по приложение VII.
Точка 5
Клапаните, посочени в точка 5, са елементи, които се монтират на
хидравлични или пневматични системи с цел предотвратяване на опасни
движения на машината в случай на неизправност — вж. § 205: коментари
по точка 1.2.6 и § 342: коментари по точка 4.1.2.6, буква в) на
приложение I.
Точка 6
Системите за извличане, посочени в точка 6, са системи, които се
монтират за отвеждане на опасните материали и вещества, произвеждани
от машината или от материали, които се обработват от машината, за да се
защитят здравето и безопасността на изложени на опасност лица — вж.
§ 235, коментари по точка 1.5.13 и § 322: коментари по точка 3.5.3 на
приложение I. Тези системи могат да бъдат проектирани за монтиране на
отделни машини или за инсталиране на същото работно място по такъв
начин, че да могат да бъдат свързани няколко машини.
Точка 6 не обхваща системи, които изрично са монтирани за целите на
опазването на околната среда.
Точка 7
Точка 7 обхваща предпазни устройства и защитни прегради,
предназначени за монтаж на машини с цел защита на хората от движещи
се части, които участват пряко в работния процес на машината — вж.
§ 214: коментари по точка 1.3.8.2.
Точка 8
Точка 8 обхваща устройства за контрол на натоварването и движенията,
които са предвидени за монтаж на подемни машини — вж. § 342:
коментари по точка 4.1.2.6, § 354: коментари по точка 4.2.2 и § 370:
коментари по точка 6.1.2 на приложение I.
Контролът на натоварването и на движението на подемни машини
обикновено се извършва от система, която се състои от няколко елемента,
в това число електронно командно устройство (ECU), сензори,
хидравлични задвижващи механизми и т.н.
Елементът, който е съществено важен за функцията, свързана с
безопасността, е вграденото ECU с подходящото програмно осигуряване.
Следователно вграденото ECU с подходящо програмно осигуряване
следва да се счита за защитен елемент, без значение дали се доставя
отделно или като част от системата за контрол. Цялостната система за
контрол (мониторинг?) също следва да се счита за защитен елемент.
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Точка 9
Точка 9 обхваща устройствата за задържане на хора към седалките им,
които са предназначени за монтаж на подвижна техника , когато например
съществува риск операторите или други хора, транспортирани от
машината, да бъдат премазани между части на машината и земята, ако
машината се преобърне или прекатури — вж. § 295: коментари по точка
3.2.2 на приложение I.
Точка 10
Точка 10 обхваща устройства за управление за аварийно спиране — вж.
§ 202: коментари по точка 1.2.4.3 на приложение I.
Точка 11
Точка 11 обхваща системите, имащи за цел предотвратяване на
натрупването на потенциално опасни електростатични заряди — вж. § 223:
коментари по точка 1.5.2 на приложение I.
Точка 12
Точка 12 обхваща защитните елементи, предназначени за монтаж с цел
постигане на съответствие с изискванията, посочени в точки 1.5.7
(Експлозия), 3.4.7 (Предаване на мощност от самоходната машина (или
трактор) към задвижваната машина) и 4.1.2.6 (Контрол на движенията)
на приложение I.
Точка 13
Точка 13 обхваща системи и устройства, предназначени за монтаж на
машини с оглед намаляване на излъчването на шум и вибрациите.
Системите и устройствата за намаляване на излъчването на шум
включват звукови заграждения, шумозаглушители и устройства за активно
намаляване на шума — вж. § 229: коментари по точка 1.5.8 на
приложение I. Системите и устройствата за намаляване на емисиите на
вибрации включват системи, използващи пружини, амортисьори или
комбинация от двете — вж. § 231: коментари по точка 1.5.9 на
приложение I.
Точка 16
Устройствата за управление, задействани с две ръце, са вид предпазни
устройства — вж. § 221: коментари по точка 1.4.3 на приложение I.
Точка 17
Защитните елементи, изброени в точка 17, букви а)—ж), са предназначени
за монтаж на машини за повдигане на хора или на хора и стоки между
неподвижни площадки — вж. § 344 — § 349: коментари по точка 4.1.2.8 и
§ 377 — § 380: коментари по точки 6.4.1 — 6.4.3 на приложение I.
Списъкът е идентичен със списъка на защитните елементи, посочен в
приложение IV на Директива 95/16/ЕО относно асансьорите 194 . Това
отразява факта, че подобни защитни елементи могат да бъдат монтирани
194

Вж. Ръководство за прилагане на Директива 95/16/ЕО относно асансьорите:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/lifts/annex4/index_en.htm
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на строителни подемници, асансьори, чиято скорост на придвижване не е
по-висока от 0,15 m/s, и други асансьори, изключени от приложното поле
на Директивата относно асансьорите, които са предмет на Директивата
относно машините — вж. § 151: коментари по член 24.
Следва да се отбележи, че в съответствие с Директивата относно
асансьорите защитните елементи, изброени в точка 17, букви а)—ж), са
предмет на процедура за оценяване на съответствието, с участието на
нотифициран орган. Защитните елементи, на които е поставена
маркировка „СЕ“ и са придружени от декларация за съответствие съгласно
Директивата относно асансьорите, могат да се използват за изпълнение
на подобни функции в машини, обслужващи неподвижни площадки, които
са предмет на Директивата относно машините. От друга страна,
защитните елементи, предназначени за такива машини, предмет на
Директивата относно машините, не могат да се използват в асансьори,
предмет на Директивата относно асансьорите, освен ако са били
подложени на една от процедурите за оценяване на съответствието,
предвидени от въпросната директива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Инструкция за монтаж на частично комплектувана машина
Инструкцията за монтажа на частично окомплектована машина трябва да
съдържа описание на условията, които трябва да се изпълнят, за да е
възможно правилното вграждане в крайната машина, така че здравето и
безопасността да не бъдат застрашени.
Инструкцията за монтажа трябва да бъде изготвена на един от
официалните езици на Общността, който се приема от производителя на
машината, в която ще бъде вграждана частично комплектуваната машина,
или от неговия упълномощен представител.
§ 390 Инструкция за монтаж на частично комплектувана машина
Разпоредбите на приложение VI се прилагат за частично комплектувани
машини, посочени в член 1, буква ж) и определени в член 2, буква ж) — вж.
§ 46: коментари по член 2, буква ж).
Инструкцията за монтаж на частично окомплектована машина трябва да
бъде съставена от производителя на частично окомплектованата машина
или от неговия упълномощен представител и да бъде предоставена на
производителя на крайната машина — вж. § 131: коментари по член 13. След
това инструкцията за монтаж се включва в техническото досие за крайната
машина — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1, буква а).
В инструкцията за монтаж трябва да бъдат разгледани всички аспекти,
свързани с безопасността на частично комплектувани машини и връзката
между частично окомплектованата машина и крайната машина, които трябва
да се вземат предвид от техника по монтажа, когато извършва вграждането
на частично окомплектованата машина в крайната машина.
В инструкцията за монтаж трябва да е посочена нуждата от предприемане на
предпазни мерки за изпълнение на съществените изисквания за безопасност
и опазване на здравето, които се отнасят до частично окомплектованата
машина, но не са приложени и удовлетворени, или, които са били изпълнени
само частично от производителя на частично окомплектованата машина —
вж. § 385: коментари по приложение II, част 1, раздел Б.
В някои случаи производителят на частично окомплектованата машина може
да приложи и удовлетвори съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето, свързани с инструкциите, посочени в приложение I, и
да декларира това в своята декларация за вграждане. Производителят на
двигател, който ще се вгражда в подвижна машина, може например да
предостави ръководството. В други случаи инструкцията за монтажа на
частично окомплектованата машина предоставя необходимата информация,
свързана с нея, за да може производителят на крайната машина да изготви
частите от инструкцията за експлоатация, които са свързани с частично
окомплектованата машина.
Инструкциите за монтаж са предназначени за производителя на крайната
машина и следователно трябва да са разбираеми за него. В съответствие с
втора алинея на приложение VI инструкцията за монтаж трябва да бъде
написана на едни от официалните езици на ЕС, който е приемлив за
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производителя на крайната машина — вж. § 246: коментари по точка 1.7.1 на
приложение I.
Това означава, че когато производителят на крайната машина е известен на
производителя на частично окомплектованата машина, езикът на
инструкцията за монтаж, предоставена с частично окомплектованата
машина, може да бъде договорен между двете страни, например в договора
за продажба. Когато такова споразумение липсва, инструкцията за монтаж
трябва да бъде предоставена на официалния(те) език(ци) на ЕС на
държавата-членка, в която е установен производителят на крайната машина,
тъй като не може да се предполага, че този производител владее други
езици.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
А. Техническо досие на машините
В настоящата част се описва процедурата, която трябва да се следва за
съставяне на техническо досие. Техническото досие трябва да доказва, че
машината съответства на изискванията на настоящата директива. То
трябва да обхваща проектирането, производството и функционирането
на машината, в степента необходима за оценяване на съответствието.
Техническото досие трябва да бъде изготвено на един или няколко от
официалните езици на Общността с изключение на инструкцията за
експлоатация на машината, за която се прилагат специалните
изисквания, предвидени в приложение I, точка 1.7.4.1.
...
§ 391 Техническо досие на машините
Задължението за съставяне на техническо досие, описано в приложение VII,
част А, се прилага за производителя на всеки от продуктите, изброени в
член 1, параграф 1, букви а) — е) или неговият упълномощен
представител— вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1.
Целта на техническото досие е да се даде възможност на производителите
да докажат съответствието на машините приложимите съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето . То помага също така на
органите за надзор на пазара да проверяват съответствието на машините,
по-специално за аспектите, които не могат да бъдат проверени чрез
визуална инспекция. В първа алинея на приложение VII, част А се казва,
че техническото досие трябва да обхваща проектирането, производството и
функционирането на машината в степента, необходима за тази оценка. В
техническото досие не е нужно да се включват всички подробности по
отношение на проектирането и производството на машините, които не са
специфични за въпросната машина и могат да бъдат обосновани въз основа
на добрата инженерна практика. Въпреки това производителят трябва да
гарантира, че техническото досие включва цялата необходима информация,
за да се демонстрира ясно, че са предприети подходящи мерки за справяне с
всички значими рискове, които са свързани с машината и с оглед постигане
на съответствие приложимите съществени изисквания съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето — вж. § 98: коментари по
член 4.
В първа алинея
на приложение VII, част А се казва също така, че
техническото досие трябва да бъде изготвено на един или няколко от
официалните езици на Общността — вж. § 246: коментари по точка 1.7.1 на
приложение I.
Производителите, които са установени в ЕС, обикновено съставят повечето
елементи на техническото досие на официалния език на държавата-членка, в
която са установени, въпреки че може да бъде предпочетен друг официален
език на ЕС. Производителите могат също така да включат в техническото
досие документи, предоставени от доставчици на елементи или съставни
модули или протоколи от изпитвателни органи, написани на други
официални езици на ЕС. Не е необходимо тези документи да бъдат
превеждани. Документите обаче, написани на езици, различни от тези на ЕС,
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трябва да бъдат преведени на един от официалните езици на ЕС.
Производителите, установени извън ЕС, трябва да съставят техническото
досие на един или няколко от официалните езици на ЕС.
Има едно изключение от общото правило, тъй като, в съответствие с
приложение VII, част А, точка 1, седмо тире, техническото досие трябва да
включва копие от инструкциите, които са предмет на специфичните езикови
изисквания — вж. § 256 и § 257: коментари по точки 1.7.4 и 1.7.4.1, букви а) и
б) на приложение I.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII, част А (продължение)
...
1.

Техническото досие включва следните елементи:
а)

конструктивно досие, съдържащо:
 общо описание на машината,
 чертеж на цялата машина, чертежи на управляващите вериги,
както и съответни описания и обяснения, необходими за разбиране
принципа на функциониране на машината,
 подробни и пълни чертежи, евентуално придружавани от
изчислителни записки, резултати от изпитвания, сертификати и
други, необходими за проверяване съответствието на машината
със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето,
 документация относно оценката на
прилаганата процедура, включително:
i)

рисковете,

описваща

списък на съществените изисквания за безопасност и опазване
на здравето, които се прилагат към машината;

ii) описание на прилаганите защитни мерки за премахване на
идентифицираните опасности или за тяхното намаляване и
при необходимост указване на свързаните с машината
остатъчни рискове;
 използваните стандарти и други технически спецификации, като
се уточняват обхващаните от тези стандарти съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето,
 всеки технически доклад, който представя резултати от
изпитванията, извършени или от производителя, или от орган,
избран от производителя или от неговия упълномощен
представител,
 копие от инструкциите за машината,
 при необходимост декларация за вграждане на включените
частично комплектувани машини и отнасящите се до тях
инструкции за монтаж,
 при необходимост копие от ЕО декларацията за съответствие на
машината или на други вградени в машината продукти,
 копие от ЕО декларацията за съответствие;
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б) в случай на серийно производство се включват прилаганите вътрешни
мерки, за да се гарантира, че машините остават в съответствие с
изискванията на настоящата директива.
Производителят трябва да извърши необходимите изследвания и
изпитвания на компонентите, аксесоарите или на цялата машина, за да се
определи дали тя чрез своя проект или конструкция може да бъде
сглобявана и пускана в действие напълно безопасно. Съответните доклади
и резултати се прилагат към техническото досие.
...
§ 392 Съдържание на техническото досие
В точка 1, букви а) и б) на приложение VII, част А е посочено съдържанието
на техническото досие. Точка 1, буква а) се отнася до проектирането и
изработването на машината, а точка 1, буква б) се отнася до производството
на машината.
Първите три тирета на точка 1, буква а) се отнасят до описанието на
машината, което трябва да е достатъчно подробно, за да се даде
възможност на органите за надзор на пазара да разберат функционирането
на машината и да проверят съответствието на машината със съществените
изисквания съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Тези тирета следва да се четат в светлината на трета алинея на точка 2 на
приложение VII, част А, която ограничава включването в техническото досие
на подробни планове или специфичната информация, относно използваните
при производството на машините съставни модули.
За всеки модел или тип машина се изисква техническо досие. Термините
„модел“ или „тип“ обозначават машини с определен проект, технически
характеристики и приложение. Определен тип машина може да се
произвежда серийно или като единична бройка. Машините от един тип може
да имат варианти. За да се разглеждат обаче вариантите като
принадлежащи към един и същ тип, те трябва да имат еднакъв основен
проект, да създават подобни опасности и да изискват сходни предпазни
мерки. Описанието на машините в техническото досие трябва да посочва
всички варианти на въпросния модел или тип.
Четвъртото тире на точка 1, буква а) се отнася до извършената от
производителя оценка на риска. Резултатът от оценката на риска трябва да
бъде документиран, за да могат органите да проверяват дали приложимите
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето са били
правилно определени и дали са предприети необходимите предпазни мерки
в съответствие с принципите за осигуряване на безопасността — вж. § 173 —
§ 177: коментари по точка 1.1.2 на приложение I. Информацията, която се
изисква в точки i) и ii) на четвъртото тире на точка 1, буква а), може да бъде
съставена под формата на списък на приложимите за машините съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето и съответните предпазни
меркиОценката на риска се улеснява от прилагането на хармонизираните
стандарти, въпреки че прилагането на такива стандарти не освобождава
производителя от задължението да извърши оценка на риска — вж. § 158 и
§ 159: коментари по Общ принцип 1 на приложение I.
В петото тире на точка 1, буква а) се изисква производителят да посочи
стандартите или техническите спецификации, които са използвани, като се
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уточнят обхванатите от тях съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето. Позоваването на спецификациите на съответните
хармонизирани стандарти улеснява доказването на съответствието на
машината, тъй като тяхното прилагане осигурява презумпция за
съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които обхващат — вж. § 110: коментари по член 7, параграф 2.
Шестото тире на точка 1, буква а) се отнася до протоколите с резултатите от
всички изпитвания, извършени от или от името на производителя. Методите
за проверка, които са необходими, за да се гарантира съответствието на
машините, в това число необходимите инспекции, изпитвания на типа,
изпитвания на извадки или изпитвания на единични бройки, обикновено са
посочени в съответните хармонизирани стандарти.
Освен това определени изпитвания се изискват за доказване на
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето по
приложение I:
-

изпитвания на ROPS, TOPS и FOPS за самоходни машини с водач
— вж. § 315 и § 316: коментари по точки 3.4.3 и 3.4.4 на
приложение I,

-

изпитвания, свързани с механичната якост на машини и
товарозахващащите приспособления и техните части — вж. § 339 —
§ 341: коментари по точки 4.1.2.3, 4.1.2.4 и 4.1.2.5 на приложение I,

-

изпитвания, свързани с годността за употреба на машини и
товарозахващащи приспособления — вж. § 356: коментари по точка
4.1.3 на приложение I.

Седмото тире на точка 1, буква а) се отнася до инструкциите за експлоатация
на машината — вж. § 254 — § 274: коментари по точка 1.7.4 и, по
целесъобразност, § 277: коментари по точка 2.1.2, § 279: коментари по точка
2.2.1.1, § 280: коментари по точка 2.2.2.2, § 325: коментари по точка 3.6.3 и
§ 360 и § 361: коментари по точка 4.4 на приложение I.
Осмото тире на точка 1, буква а) се отнася до декларацията за вграждане на
вградените частично комплектувани машии — вж. § 384 и § 385: коментари
по приложение II, част 1, раздел Б — и съответните инструкции за
вграждането им — вж. § 390: коментари по приложение VI. Тези документи не
следва да придружават крайната машина, но трябва да бъдат включени в
техническото досие за крайната машина.
Деветото тире на точка 1, буква а) се отнася до ЕО декларацията за
съответствие на машините или други продукти, вградени в машината.
Следните продукти могат да бъдат засегнати:
а) защитни елементи или вериги, въжета или ремъци, вградени в
машините;
б) оборудване, вградено в машината, което е предмет на специална
директива, изискваща предоставяне на ЕО декларация за
съответствие, като например съоръжения, предназначени за
екплоатация в потенциално експлозивна атмосфера или съоръжения
под налягане — вж. § 91: коментари по член 3;
в) завършени машини, които са вградени в съвкупност от машини — вж.
§ 38: коментари по четвъртото тире на член 2, буква а).
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ЕО декларацията(ите) за съответствие за горните продукти не е необходимо
да придружава(т) машината, в която е(са) вградена(и), но трябва да бъде(ат)
включена(и) в техническото досие за тази машина.
В десетото тире на точка 1, буква а) се изисква копие от ЕО декларацията за
съответствие на машината да бъде включено в техническото досие на тази
машина — вж. § 382 и § 383: коментари по приложение II, част 1, раздел А.
В точка 1, буква б) на приложение VII, част А се изисква в техническото досие
за серийно произведените машини да са документирани мерките, които
трябва да бъдат предприети с цел да се гарантира, че произведените
машини продължават да отговарят на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето. Тези мерки могат да включват
например:
-

наблюдение на доставчиците на материали, елементи и подсистеми,

-

извършване на инспекции и изпитвания на различни етапи от
производството и на крайните продукти,

-

мерки, които да гарантират, че спецификациите на производителя се
изпълняват правилно от подизпълнителите.

Тези мерки могат да бъдат осъществени чрез прилагане на система за
управление на качеството, като например система в съответствие със
стандарт EN ISO 9001 195 .
В последната алинея на точка 1 на приложение VII, част А се изисква от
производителя да извърши необходимите изследвания и изпитвания на
компонентите и частите. Необходимите методи за проверка, в това число
необходимите инспекции, изпитвания на типа, изпитвания на извадки или
изпитвания на единични бройки, обикновено са посочени в съответните
хармонизирани стандарти.
Всеки от документите, посочени в точка 1 на приложение VII, част А, трябва
редовно да се преразглежда и актуализира, когато се правят промени в
проекта или производството на въпросните машини.

195

EN ISO 9001:2008
(ISO 9001:2008).

—

Системи

за

управление

на

качеството.

Изисквания
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII, част А (продължение)
...
2. Предвиденото в точка 1 техническо досие трябва да бъде предоставено
на разположение на компетентните органи на държавите-членки за
период от най-малко десет години от датата на производство на
машината или в случай на серийно производство — от датата на
производство на последната бройка.
Не е задължително това техническо досие да се намира на територията
на Общността. Освен това то не трябва да бъде постоянно на
разположение в материална наличност. Въпреки това то трябва да може
да бъде възстановено и предоставено на разположение в срок, който е в
съответствие с неговата сложност, от лицето, посочено в ЕО
декларацията за съответствие .
Техническото досие не трябва да включва подробни планове или всяка
друга специфична информация относно използваните при производството
на машините съставни модули, освен ако информацията за тях е
необходима за проверка на съответствието на машината спрямо
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето.
3. Непредставянето на техническото досие след подаване на надлежно
мотивирана молба от компетентните национални органи може да
представлява достатъчна причина за възникване на съмнение в
съответствието на въпросната машина със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето.
...
§ 393 Предоставяне на техническото досие
В точки 2 и 3 на приложение VII, част А са посочени условията, при които
техническото досие трябва да бъде предоставено на разположение на
органите за надзор на пазара на държавите-членки — вж. § 98: коментари по
член 4, параграфи 3 и 4. Съответните елементи на техническото досие
трябва да бъдат предоставени на разположение в отговор на обосновано
искане от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен
производителят, или на някоя друга държава-членка.
Във втора алинея на точка 2 е посочено, че не е задължително техническото
досие да се намира на територията на ЕС. Следователно техническото
досие за машините, произведени извън ЕС, може да остане в помещенията
на производителя.
Във втора алинея на точка 2 е указано също така, че техническото досие не
трябва да бъде постоянно на разположение в материална наличност.
Следователно терминът „техническо досие“ се отнася до определено
количество информация, която може да се съхранява на хартиен носител
или в електронен вид на едно или няколко места. По-специално не е
необходимо да се размножават документи, които са общи за различни
типове машини. Информацията обаче трябва да бъде организирана,
класифицирана и съхранявана по такъв начин, че производителят да може
незабавно да предостави съответните елементи на техническото досие в
отговор на надлежно обосновано искане, отправено от органите за надзор на
пазара на всяка от държавите-членки до лицето, определено за тази цел в
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декларацията за съответствие на ЕО — вж. § 383: коментари по приложение
II, част 1, раздел А.
Исканията за предоставяне на техническото досие могат да бъдат отправени
за целите на надзора на пазара и следва да включват характера на
съмнението за съответствието на въпросните машини и да бъдат ограничени
до елементите, които са необходими за разследването — вж. § 98 и § 99:
коментари по член 4, параграфи 3 и 4.
Техническото досие може да съдържа важна търговска или поверителна
информация. Органите за надзор на пазара са задължени да спазват
поверителността на такава информация — вж. § 143: коментари по член 18.
Не е задължително да се предоставят елементи от техническото досие на
никого другиго освен на компетентните органи на държавите-членки.
Производителят например не е задължен да предоставя елементи от
техническото досие на своите клиенти.
В трета алинея на точка 2 на приложение VII, част А е ограничено равнището
на подробности, които се изискват в техническото досие по отношение на
съставните модули — вж. § 392: коментари по точка 1 на приложение VII,
част А.
В точка 3 на приложение VII, част А се казва, че непредоставянето на
техническото досие в отговор на надлежно мотивирана молба може да
представлява достатъчна причина за възникване на съмнение в
съответствието на въпросната машина. Непредоставянето на техническото
досие не е доказателство за несъответствие на машината, но, ако
производителят не предостави съответните елементи на техническото
досие, органите за надзор на пазара имат право да решат какво действие да
предприемат въз основа на останалите доказателства, които са на тяхно
разположение.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII (продължение)
...
Б. Техническа документация частично комплектувани машини
В настоящата част се описва процедурата, която трябва да се следва за
съставяне на съответната техническа документация. Документацията
трябва да показва кои от изискванията на настоящата директива са
приложени и изпълнени. Тя трябва да обхваща проектирането,
производството и функционирането на частично комплектуваната
машина, в степента необходима за оценяване на съответствието със
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Документацията трябва да бъде съставена на един или няколко от
официалните езици на Общността.
Тя включва следните елементи:
а)

конструктивно досие, съдържащо:

 чертеж на цялата частично комплектувана машина, както и
чертежи на управляващите вериги,
 подробни и пълни чертежи, евентуално придружавани от
изчислителни записки, резултати от изпитвания, сертификати и
други, необходими за проверяване съответствието на частично
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комплектуваната машина с приложените съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето,
 документация относно оценката на рисковете, описваща прилаганата
процедура, включително:
i) списък на съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които се прилагат и са удовлетворени;
ii) описание на прилаганите защитни мерки за премахване на
идентифицираните опасности или за тяхното намаляване и при
необходимост указване на остатъчните рискове;
iii) използваните стандарти и други технически спецификации, като
се уточняват обхващаните от тези стандарти съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето;
iv) всеки технически доклад, който представя резултати от
изпитванията, извършени или от производителя, или от орган,
избран от производителя или от неговия упълномощен
представител;
v) копие от инструкцията за монтаж на частично комплектуваната
та машина;
б)

в случай на серийно производство се включват вътрешните мерки,
които ще бъдат приложени, за да се гарантира, че частично
комплектуваните машини остават в съответствие с прилаганите
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето.

Производителят трябва да извърши необходимите изследвания и
изпитвания на компонентите, аксесоарите или на цялата частично
комплектувана машина, за да се определи дали тя чрез своя проект или
конструкция може да бъде сглобявана и използвана напълно безопасно.
Съответните доклади и резултати се прилагат към техническото досие.
Съответната техническа документация трябва да бъде предоставена на
разположение на компетентните органи на държавите-членки за период
от най-малко десет години от датата на производство на частично
комплектуваната та машина или в случай на серийно производство, от
датата на производство на последната бройка, като им бъде
предоставяна при поискване. Не е задължително техническата
документация да се намира на територията на Общността. Освен това
тя не трябва да бъде постоянно на разположение в материална
наличност. Тя трябва да може да бъде възстановена и предоставена на
компетентния орган от лицето, посочено в декларацията за вграждане.
Непредставянето на съответната техническа документация след
подаване на надлежно мотивирана молба от компетентните национални
органи може да представлява достатъчна причина за възникване на
съмнение в съответствието на частично комплектувана машина с
прилаганите и удостоверени съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето.
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§ 394 Техническа документация на частично комплектувани машини
Задължението за съставяне на съответната техническа документация,
описано в приложение VII, буква Б, се отнася за производителя на частично
комплектувани машини, посочени в член 1, параграф 1, буква ж) — вж. § 131:
коментари по член 13, параграф 1.
Целта на съответната техническа документация е да се даде възможност на
производителите да доказват съответствието на частично комплектуваните
машини със съществените изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които те са приложили и изпълнили, както е посочено в
декларацията за вграждане — вж. § 95: коментари по член 4, параграф 2 и
§98: коментари по член 4, параграф 3 и 4. Тя помага също така на органите
за надзор на пазара да проверяват съответствието на частично
комплектуваната машина с посочените съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, по-специално по отношение на
аспектите, които не могат да бъдат проверени с визуална проверка.
Следователно обхватът на съответната техническа документация е
ограничен до онези съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето, които са били приложени и удовлетворени от производителя на
частично комплектуваните машини, и до неговите инструкции за монтаж —
вж. § 385: коментари по приложение II, част Б, раздел 4.
Иначе коментарите по разпоредбите, свързани с техническото досие за
машините, посочени в приложение VII, част А, са валидни за съответните
разпоредби, свързани със съответната техническа документация за частично
комплектувани машини, посочена в приложение VII, част Б — вж. § 391 —
§ 393: коментари по приложение VII, част А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Оценяване на съответствието с извършване на вътрешен контрол на
производството на машина
1.

В настоящото приложение се описва процедурата, чрез която
производителят или неговият упълномощен представител, който
изпълнява задълженията, определени в точки 2 и 3, следи въпросната
машина да отговаря на приложимите към нея изисквания на настоящата
директива и да бъде изготвена декларация в този смисъл.

2.

Производителят или неговият упълномощен представител изготвят за
всеки представителен тип на разглежданата серия техническото досие,
предвидено в приложение VII, част А.

3.

Производителят взема всички необходими мерки, за да се гарантира, че
по време на процеса на производство произвежданите машини
съответстват на техническото досие, предвидено в приложение VII,
част А, и на изискванията на настоящата директива.

§ 395 Оценяване на съответствието с извършване на вътрешен
контрол на производството на машина
В приложение VIII е описана процедурата за оценяване на съответствието,
която трябва да бъде изпълнена за всички категории машини, които не са
посочени в приложение IV — вж. § 128: коментари по член 12, параграф 2.
Тази процедура също така е една от трите процедури за оценяване на
съответствието, които могат да бъдат избрани за машини, които спадат към
категориите, изброени в приложение IV, когато производителят е приложил
хармонизираните стандарти и те обхващат всички съответни съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето — вж. § 129: коментари
по член 12, параграф 3.
В точка 2 на приложение VIII се напомня задължението на производителя
или неговия упълномощен представител да състави техническо досие в
съответствие с приложение VII, част А, точка 1 за всеки тип машини — вж.
§ 103: коментари по член 5, параграф 1, буква б). В техническото досие
трябва да се посочат съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето , които са приложими за машината, и да е описано как те са били
изпълнени. Терминът „представителен тип“ е равнозначен на термините
„тип“ или модел — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1.
Следва да се отбележи, че техническото досие се изисква както за машините
серийно производство, така и за машините, които се произвеждат като
единични бройки. Ако бъдат извършени промени в проекта на машини
серийно производство, когато например се вграждат материали или
компоненти от различни доставчици, или когато са въведени подобрения в
проекта, трябва да се направи повторна оценяване на съответствието на
аспектите от проекта, които са били променени, и техническото досие трябва
да бъде съответно изменено.
В точка 3 на приложение VIII се изисква производителят да предприеме
необходимите мерки, за да гарантира, че производственият процес
осигурява съответствието на произведените машини с техническото досие и
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с приложимите съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето — вж. § 392: коментари по приложение VII, част А, точка 1, буква б).
Това е „вътрешен контрол на производството“, посочен в заглавието на
приложение VIII.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX
ЕО изследване на типа
ЕО изследването на типа е процедурата, чрез която определен нотифициран
орган констатира и удостоверява, че представителен модел на машината,
предвиден в приложение IV (по-долу наричан „тип“), съответства на
изискванията на настоящата директива.
1.

Производителят или неговият упълномощен представител трябва да
изготвят за всеки тип техническото досие, предвидено в приложение VII,
част А.
...

§ 396 ЕО Изследване на типа
В приложение IX е посочена една от процедурите за оценяване на
съответствието, които могат да бъдат прилагани за машини, принадлежащи
към една от категориите, изброени в приложение IV — вж. § 129 и § 130:
коментари по член 12, параграфи 3 и 4 и § 388: коментари по приложение IV.
Когато бъде избрана процедурата за ЕО изследване на типа, всеки модел
или тип машина, принадлежащ към една от категориите, изброени в
приложение IV, трябва да се изследва от нотифициран орган.
Нотифицираният
орган
проверява
документацията
и
извършва
необходимите проверки и изпитвания на образец или образци от машините,
за да се гарантира, че моделът или типът е проектиран и изработен в
съответствие с приложимите съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето.
Термините „модел“ или „тип“ обозначават една или повече машини, които са
представителни за даден проект, технически характеристики и приложение.
Машини от един тип може да се произвеждат серийно или като единични
бройки.
Един тип машини може да има варианти. С цел обаче да се счита, че
принадлежат към същия тип, вариантите трябва да имат еднакъв базов
проект, да създават подобни опасности и да имат подобни предпазни мерки.
Нотифицираният орган носи отговорността да преценява във всеки
конкретен случай дали може да смята, че вариантите принадлежат към един
и същ тип, или трябва да се разглеждат като отделни типове. Вариантите на
даден тип машина трябва да бъдат описани в техническото досие, като
съответствието на всички варианти трябва да бъде оценено. Сертификатът
за ЕО изследване на типа трябва да съдържа всички варианти на типа
машина, които обхваща — вж. § 399: коментари по точка 4 на приложение IX.
В точка 1 на приложение IX се напомня задължението на производителя да
съставя техническо досие в съответствие с приложение VII, част А за всеки
тип машини — вж. § 103: коментари по член 5, параграф 1, буква б).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX (продължение)
...
2.

За всеки тип искането за ЕО изследване на типа се подава от
производителя или неговия упълномощен представител до нотифициран
орган по негов избор.
Това искане включва:
 името и адреса на производителя и при необходимост на неговия
упълномощен представител,
 декларация в писмен вид, удостоверяваща, че същото искане не е
депозирано пред друг нотифициран орган,
 техническото досие.

Освен това заявителят трябва да предостави един образец от типа на
разположение на нотифицирания орган. Нотифицираният орган може да
поиска предоставянето на други екземпляри, ако програмата за изпитване
налага това.
...
§ 397 Искане за ЕО изследване на типа
В точка 2 на приложение IX е посочено съдържанието на искането за ЕО
изследване на типа. Такова искане може да се отправи към всеки
нотифициран орган в ЕС, който е нотифициран за въпросната процедура за
ЕО изследване на типа и категория машини.
Искането може да бъде написано на всеки от официалните езици на ЕС,
който е приемлив за нотифицирания орган — вж. § 399: коментари по точка 8
на приложение IX.
Искането може да бъде отправено от самия производител или да бъде
възложено на упълномощения представител — вж. § 84 и § 85: коментари по
член 2, буква й). В първото тире на точка 2 е посочено, че искането трябва да
включва името и адреса на производителя и, при необходимост, на неговия
упълномощен представител — вж. § 250: коментари по точка 1.7.3 на
приложение I.
Второто тире на точка 2 предполага, че искането за ЕО изследване на типа
може да бъде отправено само до един нотифициран орган. Намерението на
тази разпоредба не е да се попречи на производителя да получи няколко
оферти, преди да избере нотифициран орган за ЕО изследване на типа, а
просто да се предотврати да обикаля от един нотифициран орган, който е
отказал неговия проект, на друг, докато някой от тях одобри въпросния тип.
След като производителят е избрал нотифициран орган, който да извърши
ЕО изследването на типа за даден тип машини, той трябва да декларира, че
не е отправил искане до никой друг нотифициран орган за същия тип
машини, т.е. за машини със същия проект, технически характеристики и
приложение. За различен тип машини обаче производителят може да избере
друг нотифициран орган за ЕО изследване на типа.
В третото тире на точка 2 се изисква искането за ЕО изследване на типа да
включва техническото досие на въпросния тип машини — вж. § 392:
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коментари по приложение VII, част А, точка 1. Техническото досие обхваща
цялата машина, а не само аспектите на машината, които създават рисковете,
поради които категорията машини е включена в приложение IV.
За целите на процедурата за ЕО изследване на типа техническото досие
следователно трябва да бъде предоставено на нотифицирания орган на поранен етап от обичайно предвидения в член 5, параграф 1, буква б), в който
се изисква техническото досие да бъде предоставено преди машината да е
пусната на пазара или пусната в действие — вж. § 103: коментари по член 5,
параграф 1. Техническото досие може да бъде предоставено в договорен
между заявителя и нотифицирания орган формат.
В последната алинея на точка 2 се изисква заявителят да предостави на
разположение на нотифицирания орган един или повече образци от типа за
целите на инспектиране, измерване и изпитване. Броят на изискваните
образци трябва да бъде разумен и обоснован от естеството на
изследванията и изпитванията, които ще се провеждат. Когато се изискват
изпитвания с разрушаване, може да е необходим повече от един образец. За
големи машини обикновено един образец е достатъчен. По споразумение
необходимият(те) образец(ци) може(гат) да бъде(бъдат) изпратен(и) на
нотифицирания орган или предоставен(и) на разположение на
нотифицирания орган на място, договорено между нотифицирания орган и
производителя — вж. § 398: коментари по точка 3.4 на приложение IX.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX (продължение)
...
3.

Нотифицираният орган:
3.1. преглежда техническото досие, проверява дали типът е произведен в
съответствие с него и набелязва елементите, които са проектирани
в съответствие с приложимите разпоредби на стандартите,
предвидени в член 7, параграф 2, както и елементите, чийто проект
не е съобразен със съответните разпоредби на горепосочените
стандарти;
3.2. извършва или изисква да се извършат необходимите контролни
проверки, измервания и изпитвания, за да може да провери дали
приетите решения отговарят на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, когато стандартите,
предвидени в член 7, параграф 2, не са били приложени;
3.3. когато са били използвани хармонизираните стандарти, предвидени в
член 7, параграф 2, извършва или изисква да се извършат
необходимите контролни проверки, измервания и изпитвания, за да
може да провери дали тези стандарти са били реално приложени;
3.4. договаря се със заявителя за мястото, на което ще бъде проверено,
че типът е бил произведен в съответствие с разглежданото
техническо досие и на което ще бъдат проведени необходимите
контролни проверки, измервания и изпитвания.
...

§ 398 Съдържание на ЕО изследване на типа
В точка 3 на приложение IX са посочени целите и съдържанието на ЕО
изследване на типа.
В точка 3.1 се изисква нотифицираният орган:
 да прегледа техническото досие,
 да провери дали типът е произведен в съответствие с техническото
досие,
 да установява кои части или аспекти от машините са били:
а) проектирани съгласно съответните разпоредби на хармонизираните
стандарти;
б) проектирани съгласно други технически спецификации.
Това дава възможност на нотифицирания орган да провери дали
производителят е направил подходяща оценка на риска, дали приложимите
за машината съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
са били правилно определени и дали са били приложени подходящи
предпазни мерки. Изследването на техническото досие позволява на
нотифицирания орган също така да определи съответните контролни
проверки , измервания и изпитвания, които следва да бъдат извършени на
образеца(ците) на машините, които са предоставени на негово
разположение.
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В точки 3.2 и 3.3 се прави разграничение на подхода, който следва да бъде
възприет за машини, които са проектирани в съответствие с
хармонизираните стандарти, и машини, които не са проектирани в
съответствие с тези стандарти. Подходите, посочени в точки 3.2 и 3.3, могат
да бъдат комбинирани в случаи, когато приложените хармонизирани
стандарти не обхващат всички съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето, които са приложими за машините, когато
хармонизираните стандарти не са били приложени изцяло или когато са били
приложени само за определени части или аспекти от машините.
В съответствие с точка 3.2, в случай на машини (или части или аспекти от
машини), за които не са били приложени хармонизирани стандарти,
нотифицираният орган трябва да определи подходящите контролни
проверки, измервания и изпитвания за потвърждаване на съответствието на
машината с приложимите съществени изисквания за безопасност и опазване
на здравето. Дори в такива случаи хармонизираните стандарти могат да
дадат важна индикация за равнище на техниката, което следва да се вземе
предвид при проверката на съответствието със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето — вж. § 161 и § 162: коментари по Общ
принцип 3 на приложение I. Методите за проверка, посочени в
хармонизираните стандарти, често могат да се използват или адаптират за
машини, които не са проектирани според тези стандарти. В противен случай
могат да се използват методи за проверка, които са посочени в други
подходящи технически спецификации. Ако това не може да бъде направено,
нотифицираният орган трябва да разчита на познанията и опита на своя
персонал по отношение използването на подходящ метод за проверка, който
гарантира ниво на намаляване на риска, което да е поне равно на
посоченото в хармонизираните стандарти — вж. § 408: коментари по точка 4
на приложение XI. Насоки може да се съдържат също така в Препоръките за
използване, издавани от Координационната група на нотифицираните органи
за машини (NB-M) — вж. § 137: коментари по член 14, параграф 7.
В съответствие с точка 3.3, в случай на машини (или аспекти от машини), за
които са използвани хармонизирани стандарти, нотифицираният орган
трябва да извърши необходимите контролни проверки, измервания и
изпитвания, за да провери дали изискванията на стандарта(ите) за
проектиране и изработване са били приложени правилно.
Като общо правило контролните проверки, измерванията и изпитванията,
които са необходими за проверка на съответствието на машините, следва да
се извършват от самия нотифициран орган — вж. § 408: коментари по точка 3
на приложение XI. Нотифицираният орган обаче може да възлага на
подизпълнител
извънредни проверки, като например безразрушителен
контрол на заварките. С цел да се избегне дублирането на изпитванията,
нотифицираният орган може също така да вземе предвид доклади от
проверки или изпитвания, проведени от други компетентни органи или от
самия производител. Въпреки това нотифицираният орган, който приема
доклади от други източници, остава напълно отговорен за решението във
връзка със съответствието на машините, предмет на ЕО изследване на типа.
В съответствие с точка 3.4 нотифицираният орган и заявителят трябва да се
споразумеят за мястото, където ще се проведе изследването на машината.
Практическите критерии за вземане на решение по отношение на
подходящото мястото включват размера на машината и естеството на
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контролните проверки , измерванията и изпитванията, които следва да бъдат
извършени. В някои случаи, по-специално за големи машини, може да е
подходящо за машината като цяло да бъде изследвана в помещенията на
производителя, докато определени елементи или съставни модули да бъдат
изпратени за изследване в помещенията на нотифицирания орган. В случай
на ЕО изследване на типа на машини, които са сглобени в помещенията на
потребителя, или на машини, които са създадени за определена цел, често е
необходимо проверката , измерването и изпитването да се извършат на
мястото на инсталиране.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX (продължение)
...
4. Ако типът съответства на изискванията на настоящата директива,
нотифицираният орган издава на заявителя сертификат на ЕО за
изследване на типа. Този сертификат съдържа името и адреса на
производителя и на неговия упълномощен представител, данните,
необходими за идентифицирането на одобрения тип, заключенията от
изследването и условията, които евентуално съпътстват издаването на
сертификата.
Производителят и нотифицираният орган трябва да съхраняват за
период от 15 години от датата на издаване на сертификата копие от
този сертификат, техническото досие, както и всички свързани с него
документи.
5.

Ако типът не съответства на изискванията на настоящата директива,
нотифицираният орган отказва да издаде на заявителя ЕО сертификат
за изследване на типа, като мотивира подробно своя отказ. Той
информира за това заявителя, останалите нотифицирани органи и
държавата-членка, която го е нотифицирала. Трябва да бъде предвидена
процедура по обжалване.

6.

Заявителят трябва да информира нотифицирания орган, който съхранява
техническото досие относно ЕО изследването на типа, за всички
изменения, направени в одобрения тип. Нотифицираният орган трябва да
направи преглед на тези изменения и трябва или да потвърди
валидността на съществуващия сертификат за ЕО изследване на типа,
или да издаде нов сертификат, когато тези изменения могат да
поставят под въпрос съответствието спрямо съществените изисквания
за безопасност и опазване на здравето или спрямо предвидените условия
за използване на типа.

7.

Комисията, държавите-членки и останалите нотифицирани органи
могат да получат по тяхно искане копие от сертификатите за ЕО
изследване на типа. След представяне на мотивирано искане Комисията и
държавите-членки могат да получат копие от техническата
документация и от резултатите от изследванията, извършени от
нотифицирания орган.

8.

Досиетата и кореспонденцията, свързани с процедурите по ЕО изследване
на типа, се съставят на официалния(ите) език(ци) на държавата-членка,
в която се е установил нотифицираният орган, или на всеки друг приет
от него официален език на Общността.

...
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§ 399 Сертификат за ЕО изследване на типа
В съответствие с точка 4 на приложение IX, когато резултатът от ЕО
изследването на типа е положителен, нотифицираният орган издава
сертификат за ЕО изследване на типа. В сертификата трябва ясно да е
посочен типът на машината, за която се отнася. Необходимите данни за
идентифициране на одобрения тип включват наименованието на машината
и означението на сериите или типа, както са маркирани на машината — вж.
§ 250: коментари по точка 1.7.3 на приложение I. Ако сертификатът обхваща
тип с варианти, в сертификата трябва да са посочени вариантите, като са
указани характеристиките, които ги разграничават.
Възможно е да бъде издаден сертификат за ЕО изследване на типа на един
производител за даден тип машини, които ще се пускат на пазара под повече
от едно означение или търговска марка. В такъв случай въпросните различни
означения и търговски марки следва да бъдат посочени в сертификата за ЕО
изследване на типа, като се укаже, че те се отнасят до един и същ тип
машини. Ако след издаването на оригиналния сертификат за ЕО изследване
на типа бъде решено машините да бъдат пуснати на пазара с различни
означения или търговска марка, нотифицираният орган трябва да бъде
уведомен и сертификатът трябва да бъде съответно преработен.
Производителят и нотифицираният орган трябва да съхраняват копие на
сертификата за ЕО изследване на типа, техническото досие на машините и
свързаните документи в продължение на 15 години след издаването на
сертификата. Това е предвидено с цел да се даде възможност на Комисията,
на държавите-членки или на други нотифицирани органи да правят справки с
документите в съответствие с точка 7. Този период от 15 години започва да
тече отново всеки път, когато сертификатът бъде подновен — вж. § 400:
коментари по точка 9.3 на приложение IX. Срокът от 15 години гарантира, че
въпросните документи ще бъдат на разположение за период от 10 години
след производството на последната бройка от серийното производство, през
който производителят трябва да съхранява техническото досие за машините
на разположение на компетентните органи — вж. § 393: коментари по
приложение VII, част А, точка 2. Тъй като нотифицираният орган обикновено
не знае кога е произведена последната бройка от обхванатия от сертификата
тип и сертификатът е валиден за период от пет години, периодът на
съхранение на сертификата за ЕО изследване на типа е с пет години подълъг, но започва да тече от деня на издаване на сертификата.
В съответствие с точка 5 на приложение IX, ако резултатът от ЕО
изследването на типа е отрицателен, нотифицираният орган следва да
уведоми заявителя за неговия отказ да издаде сертификат за ЕО изследване
на типа, като подробно посочи причините и укаже процедурата за обжалване
на решението — вж. § 135: коментари по член 14, параграф 6. Другите
нотифицирани органи и държавите-членки, които са нотифицирали
въпросния нотифициран орган, трябва да бъдат уведомени за всеки отказ да
бъде издаден сертификат за ЕО изследване на типа.
В точка 6 на приложение IX се изисква от заявителя да уведоми
нотифицирания орган за всички изменения, които възнамерява на направи
на одобрения тип. След това нотифицираният орган трябва да реши дали
изменението засяга валидността на сертификата за ЕО изследване на типа
или не.
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Ако измененията са незначителни, нотифицираният орган може да издаде
нов вариант или разширение на оригиналния сертификат. Ако промените
могат да засегнат съответствието на машината с приложимите съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, може да са необходими
допълнителни проверки преди издаването на новата версия или
разширението на сертификата. Техническото досие, което се съхранява при
производителя и нотифицирания орган, трябва да бъде съответно
актуализирано.
Ако изменението включва такива големи промени, че да е необходима нова
оценка на съответствието на машината с приложимите
съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето, нотифицираният орган
следва да уведоми производителя, че първоначалният сертификат вече не е
валиден за изменения тип. Ако производителят възнамерява да продължи с
измененията, той трябва да подаде искане за ново ЕО изследване на типа.
По принцип това изследване може да бъде ограничено до аспектите на
машините, които са засегнати от измененията.
В съответствие с точка 7 на приложение IX, при поискване, Комисията,
държавите-членки и другите нотифицирани органи могат да получат от
нотифицирания орган копие на сертификатите, които е издал. При
мотивирано поискване Комисията и държавите-членки могат да получат
копие от техническото досие и резултатите от изследванията, проведени от
нотифицирания орган. Нотифицираните органи трябва да отговорят на тези
искания без значение дали те са отправени от органите на държавитечленки, които са ги нотифицирали, или от органите на някоя от останалите
държави-членки. Искания за такива документи могат да се отправят за
целите на надзора на пазара. В тези искания следва да е указан характерът
на съмнението по отношение на съответствието на въпросната машина и те
да са ограничени до елементи, които са необходими за разследването — вж.
§ 98 и § 99: коментари по член 4, параграфи 3 и 4.
Не е задължително сертификатите за ЕО изследване на типа да
придружават машините, когато те се пускат на пазара, но в декларацията за
съответствие на ЕО трябва да са посочени данните на нотифицирания орган,
който е извършил ЕО изследването на типа, и номерът на сертификата за
ЕО изследване на типа — вж. § 383: коментари по приложение II, част 1,
раздел А.
Точка 8 на приложение IX се отнася до езика на досиетата и
кореспонденцията, свързани с процедурата по ЕО изследване на типа,
когато е различен от техническото досие — вж. § 391: коментари по
приложение VII, част А. Изборът на официален език на ЕС за тази цел е
въпрос, който следва да бъде договорен между заявителя и въпросния
нотифициран орган.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX (продължение)
...
9.

Валидност на сертификата на ЕО за изследване на типа
9.1. Нотифицираният орган е длъжен постоянно да следи сертификатът
на ЕО за изследване на типа да остава валиден. Той трябва да
информира производителя за всяка значителна промяна, която би
могла да окаже влияние върху валидността на сертификата.
Нотифицираният орган е длъжен да изтегля сертификатите, които
вече не са валидни.
9.2. Производителят на съответната машина е длъжен постоянно да
следи тя да съответства на нивото на технологиите.
9.3. Производителят трябва да подава на всеки пет години искане до
нотифицирания орган за преразглеждане на валидността на
сертификата на ЕО за изследване на типа.
Ако нотифицираният орган прецени, че сертификатът остава
валиден, като се има предвид нивото на технологиите, той го
подновява за допълнителни пет години.
Производителят и нотифицираният орган трябва да съхраняват за
период от 15 години от датата на издаване на сертификата копие
от този сертификат, от техническото досие, както и от всички
свързани с него документи.
9.4 В случай че сертификатът на ЕО за изследване на типа не бъде
подновен, производителят преустановява пускането на пазара на
съответната машина.

§ 400 Валидност и преразглеждане на сертификата за ЕО изследване
на типа
Точка 9 на приложение IX се отнася до валидността на сертификатите за ЕО
изследване на типа и тяхното периодично преразглеждане.
В точка 9.1 е предвидено, че нотифицираният орган носи отговорност за
гарантиране на валидността на сертификатите за ЕО изследване на типа,
които е издал. Тази отговорност се упражнява в рамките на информацията,
която е на разположение на нотифицирания орган. Нотифицираният орган
трябва да уведомява притежателя на сертификата за значими промени в
законовите изисквания или в равнище на техниката, за които знае, че могат
да засегнат валидността на сертификата.
Например, тъй като нотифицираните органи трябва да следят състоянието
на стандартите, които са свързани със съответните им области на действие
— вж. § 408: коментари по точка 8 на приложение XI — те следва да
уведомяват съответните притежатели на сертификати за всички нови или
преработени хармонизирани стандарти, които отразяват значителни промени
в равнището на техниката по отношение на въпросните машини — вж. § 162:
коментари по Общ принцип 3 на приложение I.
Нотифицираните органи следва да уведомяват съответните притежатели на
сертификати за решения на Комисията във връзка с мерките срещу
категории потенциално опасни машини — вж. § 118: коментари по член 9 —
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по отношение на официални възражения срещу хармонизирани стандарти —
вж. § 121: коментари по член 10 — или по отношение на предпазната
процедура — вж. § 123: коментари по член 11 — когато тези решения оказват
отражение върху съответствието на въпросната машина.
За анулирането на сертификати за ЕО изследване на типа — вж. § 135:
коментари по член 14, параграф 6.
Точка 9.2 допълва точка 6 — вж. § 397: коментари по приложение IX — и
точка 9.1. В него се напомня задължението на производителя да взема
предвид всяко значително развитие на равнището на техниката, което може
да доведе до ситуация, в която не може повече да се счита, че машината —
предмет на сертификат за ЕО изследване на типа — изпълнява определени
съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето. Това може
да се случи например, когато се появят нови или по-ефективни средства за
защита или когато бъде публикуван нов или преработен хармонизиран
стандарт — вж. § 161 и § 162: коментари по общ принцип 3 на приложение I.
В точка 9.3 е посочено задължението притежателят на сертификат за ЕО
изследване на типа на всеки пет години да подава искане до нотифицирания
орган за преразглеждане на валидността на сертификата. Това предполага,
че сертификатът, издаден от нотифицирания орган, следва да съдържа
датата, на която изтича неговата валидност. Производителят носи
отговорност да подаде искането за преразглеждане в срок. Въпреки това е
полезно нотифицираните органи да изпращат напомняне до съответните
притежатели на сертификати.
При преразглеждането на сертификата за ЕО изследване на типа
нотифицираният орган изследва техническото досие на машината в
светлината на всяко значително развитие на равнището на техниката през
изтеклия петгодишен период. Когато това е необходимо за неговата оценка,
нотифицираният орган следва да извършва проверки на образец от
машината. Във връзка с преразглеждането нотифицираният орган трябва да
вземе решение дали сертификатът да бъде подновен за допълнителни пет
години, или не.
Подновеният сертификат, актуализираното техническо досие и всички други
съответни документи са предмет на същите изисквания за съхранение, както
и първоначалния сертификат — вж. § 399: коментари по точка 4 на
приложение IX.
В точка 9.4 е посочено, че, ако сертификатът за ЕО изследване на типа не
бъде подновен, производителят следва да преустанови пускането на пазара
на съответната машина, тъй като тя повече не се счита за съответстваща на
изискванията на Директивата относно машините.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
Пълно осигуряване на качеството
В настоящото приложение се описва оценяването на съответствието на
машините, предвидени в приложение IV, произвеждани с прилагане на
система за пълно осигуряване на качеството и се описва процедурата, чрез
която даден нотифициран орган оценява и одобрява системата за качество и
упражнява контрол над нейното прилагане.
1.

Производителят трябва да прилага одобрена система за качество при
проектирането, производството, изходящия контрол и изпитванията,
както е указано в точка 2, и над него трябва да се упражнява контролът,
предвиден в точка 3.

...
§ 401 Пълно осигуряване на качеството
В приложение X е посочена една от процедурите за оценяване на
съответствието, която може да бъде приложена за категориите машини,
изброени в приложение IV — вж. § 129 и § 130: коментари по член 12,
параграфи 3 и 4 и § 388: коментари по приложение IV. При прилагане на
процедурата за пълно осигуряване на качеството производителят не е
задължен да организира изследването на всеки тип машина от нотифициран
орган. Вместо това прилагането на системата на производителя за пълно
осигуряване на качеството се оценява и наблюдава от нотифициран орган.
Системата трябва да бъде внедрена и прилагана по такъв начин, че да
гарантира, че въпросните машини по приложение IV са проектирани и
произведени в съответствие с приложимите съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето и са предмет на необходимите проверки
и изпитвания, за да се гарантира, че съответствието на машината се
поддържа постоянно.
В точка 1 е посочено най-общо задължението на производителя или неговия
упълномощен представител, които избират използването на процедурата,
определена в приложение X.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
2.

Система за качество
2.1. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да
депозира пред нотифициран орган по негов избор искане за оценка на
неговата система за качество.
Това искане включва:
 името и адреса на производителя и при необходимост на неговия
упълномощен представител,
 местата на проектиране, производство, инспектиране, изпитване
и складиране на машините,
 техническото досие, описано в приложение VII, част А, за един
модел от всяка категория машини, предвидени в приложение IV,
които той възнамерява да произвежда,
 документацията относно системата за качество,
 декларация в писмен вид, удостоверяваща, че същото искане не е
депозирано пред друг нотифициран орган.

§ 402 Искане за оценка на системата за пълно осигуряване на
качеството
В точка 2.1 на приложение X е посочено съдържанието на искането, което
трябва да се отправи от производителя или неговия упълномощен
представител във връзка с оценката на системата за пълно осигуряване на
качеството. Такова искане може да бъде отправено до всеки нотифициран
орган в ЕС, който е нотифициран за процедурата за пълно осигуряване на
качеството и за категорията или категориите машини, които са обхванати от
системата на производителя за пълно осигуряване на качеството.
Въпреки че приложение X не включва изискване, свързано с езика, който
следва да се използва в кореспонденцията между производителя и
нотифицирания орган, може да се приеме, че както и за процедурата по ЕО
изследване на типа, тази кореспонденция може да се води на всеки
официален език на ЕС, който е приемлив за нотифицирания орган — вж.
§ 399 коментари по точка 8 на приложение IX.
Второто тире на точка 2.1 изисква в искането да са посочени местата на
проектиране, производство, проверка, изпитване и складиране на машините.
Целта на тази информация е да се даде възможност на нотифицирания
орган да извърши проверките на място, посочени в точки 2.3 и 3.2.
Когато производителят възлага на подизпълнители или на външни
изпълнители цялото или значителна част от проектирането, производството,
проверката, изпитването или складирането на машините, в искането трябва
да се посочи идентификацията на въпросните подизпълнители и местата, на
които
се
извършват
възложените
на
подизпълнители
задачи.
Производителят на машините носи отговорност да получи от своите
подизпълнители информацията и документацията, изисквана за оценяване
на аспектите на системата за пълно осигуряване на качеството, които се
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прилагат за възложените на подизпълнители задачи. Това не се отнася до
купуване на завършени компоненти, защитни компоненти или частично
комплектувани машини, но системата за пълно осигуряване на качеството
трябва да включва мерките, които са необходими за гарантиране на
годността на тези доставки, с оглед осигуряване на съответствието на
завършените машини.
В третото тире на точка 2.1 се изисква производителят да включи като част
от своето искане за оценка на системата за пълно осигуряване на
качеството, техническо досие за един модел от всяка категория машини,
обхванати от системата за пълно осигуряване на качеството. Терминът
„категория“ се отнася до заглавието на приложение IV: „Категории машини,
за които трябва да се прилага една от процедурите, предвидени в
член 12, параграфи 3 и 4“. Следователно всяка от 23-те точки на
приложение IV трябва да се счита за категория машини. В този контекст
подкатегориите на точки 1, 4 и 12 на приложение IV не следва да се считат за
отделни категории.
Производителят трябва да предостави едно техническо досие за всяка
категория машини, които ще се произвеждат. Следователно, ако например
системата за пълно осигуряване на качеството обхваща производството на
подемници за повдигане на превозни средства (точка 16 на приложение IV) и
подемни съоръжения за хора (точка 17 на приложение IV), производителят
трябва да предостави техническо досие за един модел подемници за
повдигане на превозни средства и техническо досие за един модел подемни
съоръжения за хора.
Тъй като целта на това изискване е да се даде възможност на
нотифицирания орган да разгледа въпросните технически досиета, за да
гарантира тяхното съответствие с приложимите съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, техническото досие трябва да бъде
представително за продуктовата гама на производителя и да посочва всички
основни опасности, свързани с въпросната категория машини. Следователно
нотифицираният орган следва да се увери, че предоставеното техническо
досие е за модел, който представлява най-сложната машина във всяка
категория, обхваната от системата за пълно осигуряване на качеството.
Техническото досие следва да бъде предоставено на нотифицирания орган
преди извършване на проверката в помещенията на производителя, тъй като
прегледът на техническото досие е важен инструмент за проверка на
системата за пълно осигуряване на качеството.
По принцип на нотифицирания орган трябва да бъде предоставено пълното
техническо досие. За много сложни машини може да не е практично да се
предоставя пълното техническо досие преди проверката в цеховете на
производителя. В такива случаи съдържанието на документацията, която
трябва да бъде изпратена преди одита, може да бъде намалено по
споразумение с нотифицирания орган. По време на одита обаче всички
елементи на техническото досие трябва да са на разположение.
Четвъртото тире на точка 2.1 се отнася до документацията за системата по
качеството, изисквана от точка 2.2.
Последното тире на точка 2.1 предполага, че искането за оценка на
системата за пълно осигуряване на качеството може да бъде отправено само
до един нотифициран орган. Предназначението на това изискване не е да се
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попречи на производителя да получи няколко оферти, преди да избере
нотифициран орган за оценка на неговата система за пълно осигуряване на
качеството, а просто да се избегне ходенето от един нотифициран орган на
друг, докато един от тях одобри системата му.
След като производителят е избрал нотифициран орган, който да извърши
оценката на неговата система за пълно осигуряване на качеството, той
трябва да декларира, че не е депозирал искане, свързано със същата
система за пълно осигуряване на качеството, пред никой друг нотифициран
орган.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
2.2. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на
ашините с изискванията на настоящата директива. Всички елементи,
зисквания и разпоредби, приети от производителя, трябва да фигурират в
истематично и рационално организирана документация под формата на
ерки, процедури и инструкции в писмен вид. Тази документация относно
истемата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване
нформацията за програмите по качеството, плановете по качеството,
аръчниците по качеството и протоколите по качеството.
Тя включва, по-специално, адекватно описание на:
 целите, които производителят си поставя за постигане на
качеството, организационната структура, отговорностите и
правомощията на ръководния персонал по отношение на
проектирането и осигуряването на качеството на машините,
 техническите спецификации по проектирането, включително
стандартите, които ще бъдат приложени, а когато предвидените
в член 7, параграф 2 стандарти не се прилагат напълно,
средствата които ще се използват, за да бъдат спазвани
съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето
на настоящата директива,
 процедурите за контрол и проверка на проектирането, методите
и систематичните действия,които ще бъдат използвани по време
на проектирането на машините, попадащи в обхвата на
директивата,
 съответните начини на производство, контрол и осигуряване на
качеството, процесите и систематичните действия, които ще
бъдат използвани,
 изследванията и изпитванията, които ще бъдат извършени преди,
по време и след производството, като се указва честотата на
изпълнението им,
 записите по качеството , като докладите от проверките
данните от изпитванията, данните от калибрирането
докладите относно квалификацията на използвания персонал,

и
и

 методите на проследяване правилното функциониране на
системата по качеството с цел постигане желаното качество на
проектирането и на машините.
...
§ 403 Цели и съдържание на системата за пълно осигуряване на
качеството
В точка 2.2 на приложение X са посочени целите и е обобщено
съдържанието на системата за пълно осигуряване на качеството. Основните
цели на системата за пълно осигуряване на качеството са да гарантира, че
въпросната машина е проектирана и произведена в съответствие със
съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето
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на Директивата относно машините, и че съответствието на произведените
машини се проверява и поддържа.
В първа алинея на точка 2.2 се изисква системата за пълно осигуряване на
качеството да бъде напълно документирана. В седемте тирета на втора
алинея на точка 2.2 са обобщени основните елементи на документацията на
системата за пълно осигуряване на качеството.
Първото тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до целите и
организационните аспекти на системата. Организационната структура и
определянето на отговорностите на ръководството трябва да гарантират, че
целите на системата за пълно осигуряване на качеството действително са
изпълнени. Когато цялото или значителна част от проектирането,
производството, контрола, изпитването и складирането на машините се
извършва от подизпълнители или се възлага на външни изпълнители,
описанието на организационните аспекти на системата за пълно осигуряване
на качеството трябва да обхваща връзките между производителя и неговите
подизпълнители.
Второто тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до използваните
технически спецификации при проектирането. Когато са приложени
хармонизирани стандарти, позоваванията на тях трябва да бъдат описани в
документацията, като се посочат съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето, които те обхващат. Когато не са приложени
хармонизирани стандарти или не са приложени изцяло, в документацията
трябва да бъдат посочени алтернативните технически спецификации, които
са използвани за изпълнението на приложимите за машините съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Третото тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до процедурите за
контрол и проверка, методите и систематичните действия с цел да се
гарантира съответствието на проекта на машините. Отговорностите и
компетентността на лица, които отговарят за тези действия, трябва да бъдат
определени и техните действия трябва да бъдат проследими. контролът и
прегледът на проектирането следва да се извършват при контролирани
условия (с ясни инструкции, контролни листове и т.н.). Добра практика е
контролът и проверката на проектирането да се извършват от лица, които не
са пряко обвързани в самия процес на проектиране.
Четвъртото тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до контрола на
качеството и техниките за осигуряване на качеството, процесите и
систематично извършваните дейности, които да гарантират, че в процеса на
производство се произвеждат машини, които отговарят на проектните
спецификациите. Тези мерки трябва да включват средства за гарантиране,
че основните компоненти, защитните компоненти или частично
комплектуованите машини, които са доставени от доставчиците в завършен
вид, се контролират с оглед гарантиране, че те са подходящи да осигурят
съответствието на крайната машина.
Петото тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до проверките и
изпитванията, които следва да бъдат извършени преди, по време на и след
производството. Те могат да включват проверки и изпитвания, които се
извършват на материали, компоненти или съставни модули преди или по
време на производството, както и проверки и изпитвания, които следва да се
извършват в края на производствения процес на завършените машини, за да
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се гарантира съответствието на производството със проектните
спецификации. Естеството на проверките и изпитванията, тяхната честота и
критерии за приемане трябва да се отразят в документацията. Трябва да
бъдат определени и действията, които следва да бъдат предприети в случай
на отрицателни резултати.
Когато производителят възлага на подизпълнители (или на външни
изпълнители) цялото или значителни части от проектирането и/или
производството на въпросните машини, целите и задълженията, посочени в
третото, четвъртото и петото тире на втора алинея на точка 2.2, трябва да
обхващат възложените дейности по проектиране и/или производство и
помещенията, в които се извършват.
Шестото тире на втора алинея на точка 2.2 се отнася до записите , по
качеството. Документите, които се отнасят до системата за пълно
осигуряване на качеството, трябва да бъдат класифицирани и съхранявани
по такъв начин, че информация да е на разположение както за нуждите на
управлението на системата, така и за целите на одита.
В последното тире на втора алинея на точка 2.2 се изисква от производителя
да определи средствата, които следва да бъдат използвани за контрол на
резултатите от прилагането на системата за пълно осигуряване на
качеството, за да се гарантира нейното ефективно функциониране в
съответствие с документацията, посочена в шестте предходни тирета на
точка 2.2. Тези средства трябва да гарантират, че нередностите са открити,
че съответните коригиращи действия се предприети и, при необходимост, че
системата за пълно осигуряване на качеството е актуализирана и подобрена.
ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
2.3. Нотифицираният орган прави оценка на системата за качество, за
да определи дали тя съответства на изискванията, предвидени в
точка 2.2.
Елементите на системата за качество, които съответстват на
съответния хармонизиран стандарт, се считат като отговарящи на
съответните изисквания, предвидени в точка 2.2.
Екипът от одитори трябва да включва най-малко един член, който
има опит при оценката на технологията, използвана в машините.
Процедурата по оценяване включва посещение за контрол на
производствените помещения. По време на оценяването екипът от
одитори извършва преглед на техническото досие, предвидено в
точка 2.1, втори параграф, трето тире, за да се гарантира неговото
съответствие с приложимите изисквания в областта на опазването
на здравето и безопасността.
Решението се съобщава на производителя или на неговия
упълномощен представител. Това решение съдържа заключенията
от извършената проверка и мотивирана оценка. Трябва да бъде
предвидена процедура за обжалване.
...
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§ 404 Оценка на системата за пълно осигуряване на качеството
В точка 2.3 на приложение X са обобщени задачите на нотифицирания орган
по отношение на оценката на системата за пълно осигуряване на качеството.
Втора алинея на точка 2.3 се отнася до „съответния хармонизиран
стандарт“. Съответнияят хармонизиран стандарт за системата за пълно
осигуряване на качеството е стандарт EN ISO 9001 196 . Следователно
прилагането на този стандарт осигурява презумпция за съответствие с
изискванията на приложение X, при условие че системата за пълно
осигуряване на качеството гарантира съответствието на въпросните
продукти с всички специални изисквания на Директивата относно машините
(наречени в стандарта „законоустановени и регулаторни изисквания,
приложими за продукта“). Прилагането на стандарт EN ISO 9001 и
сертифицирането по този стандарт от сертифициращ орган обаче не са
задължителни.
Нотифицираният орган, който извършва оценката на системата за пълно
осигуряване на качеството в съответствие с приложение X, не може изцяло
да разчита на съществуващата сертификация на системата в съответствие
със стандарт EN ISO 9001, но от нотифицираният орган зависи да определи
обхвата на изискваната допълнителна оценка.
Трета и четвърта алинея на точка 2.3 се отнасят до одита на системата за
пълно осигуряване на качеството. Екипът от одитори трябва да включва наймалко един одитор, който е експерт в оценяването на технологиите на
въпросните категории машини чрез системата за пълно осигуряване на
качеството. Броят на необходимите одитори зависи от обхвата и сложността
на процеса на проектиране и производство, обхванат от системата за пълно
осигуряване на качеството. Ако например системата обхваща няколко
категории машини с различна технология или машини, в които са вградени
сложни електронни системи за управление, може да е необходим повече от
един технически експерт.
Трета алинея на точка 2.3 гласи, че одитът включва проверка, която следва
да бъде проведена в помещенията на производителя. Когато проектирането,
производството, проверката и изпитването на машините се извършват на
повече от едно място, необходимите проверки трябва да бъдат проведени от
или на отговорност на нотифицирания орган на всички места, които са от
значение, за да се гарантира съответствието на продукта с всички
приложими съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, в
това число обекти на дъщерни предприятия на производителя или на
съществено важни подизпълнители — вж. § 395: коментари по точка 2.1 на
приложение X. В това отношение установените в ЕС производители трябва
да бъдат разглеждани по същия начин, по който и установените извън ЕС.

196

EN ISO 9001:2008 — Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:
2008). Означението на този стандарт е публикувано в ОВЕС в рамките на решението за
определяне на модулите за оценка на съответствието — вж.: Съобщение на Комисията във
връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на
Съвета,
Решение 768/2008/ЕО
на
Европейския
парламент
и
на
Съвета,
Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета (Публикуване на
заглавията и референтните номера на хармонизираните стандарти) — ОВ C136, 16.6.2009 г.,
стр. 8.
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Продължителността на одита се определя от нотифицирания орган при
отчитане на фактори като броя на производствените обекти, сложността на
производствения процес, това, какъв е обемът на работата, възложена на
подизпълнители, броя, разновидностите и сложността на типовете
произвеждани машини и обема на производството. Насоките, изготвени от
Международния акредитационен форум (IAF), могат да се използват като
база за определяне на минималния срок на одита 197 .
Третото изречение на трета алинея на точка 2.3 също се отнася до прегледа
на техническото(ките) досие(та), предоставено(и) с искането за оценка на
системата за пълно осигуряване на качеството в съответствие с третото тире
на точка 2.1.
Прегледът на примерното(ните) техническо(и) досие(та) е една от
проверките, които трябва да бъдат направени от нотифицирания орган, за да
гарантира, че системата на производителя за пълно осигуряване на
качеството е подходяща. Прегледът на техническото(ките) досие(та), който
трябва да бъде направен в рамките на оценката на системата за пълно
осигуряване на качеството, е подобен на този, който се изисква за ЕО
изследването на типа, но без подробна проверка на машината — вж. § 398:
коментари по точка 3.1 на приложение IX.
Когато са приложени хармонизирани стандарти за проектирането на
машината, нотифицираният орган следва да провери дали са били избрани
подходящите стандарти, дали са на разположение последните версии и дали
производителят следи развитието на съответните стандарти. Когато са
приложени
други
технически
спецификации
при
проектирането,
нотифицираният орган следва да провери дали те са обосновани в оценката
на риска и дали удовлетворяват приложимите съществени изисквания за
безопасност и опазване на здравето, като вземе предвид равнище на
техниката.
Прегледът на техническото досие също помага на нотифицирания орган да
определи другите аспекти на системата за пълно осигуряване на качеството,
които следва да бъдат проверени. По време на одита нотифицираният орган
проверява дали техническите досиета за други модели машини са
съставени, като се използва същият подход, който е използван за
примерното(ните) техническо(и) досие(та), което(които) е(са) представени с
искането.
Четвърта алинея на точка 2.3 се отнася до съобщаването на решението за
одобрение на системата за пълно осигуряване на качеството. Решението за
одобрение, което след одита се съобщава на заявителя, следва да бъде
придружено от писмен доклад от одита или да се позовава на такъв. В
решението за одобрение трябва ясно да се посочва обхватът на
одобрението, като се указват обхванатите категории машини по
приложение IV и адресите на производствените обекти, които са били
инспектирани. Трябва да бъдат посочени всички конкретни ограничения, на

197

Международен акредитационен форум: Насоки за прилагане на Ръководствто на
ISO/IEC 62:1996 — Общи изисквания за органи, които извършват оценяване и
сертифициране/регистриране на системи за качество, издание 3 (IAF GD 2: 2003) —
приложение 2: Време за одит:
http://elsmar.com/pdf_files/IAF-GD2-2003_Guide_62_Issue_3_Pub.pdf
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които одобрението трябва да отговаря. В решението трябва да е отбелязана
датата на неговото издаване и датата на изтичане на неговата валидност.
Ако нотифицираният орган реши да не одобри системата за пълно
осигуряване на качеството, той трябва да уведоми заявителя за своето
решение, като посочи подробно причините и укаже процедурата за
обжалване на решението — вж. § 135: коментари по член 14, параграф 6. В
такъв случай докладът от одита следва да съдържа достатъчна информация
и обяснения, за да може производителят да определи недостатъците на
своята система и да предприеме съответните коригиращи мерки, преди да
поиска ново посещение за оценка.
ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
2.4. Производителят се задължава да изпълни задълженията,
произтичащи от системата за качество, така както тя е одобрена,
и да следи тя да остава адекватна и да бъде реално прилагана.
Производителят или неговият упълномощен представител трябва да
информира нотифицирания орган, който е одобрил системата за
осигуряване на качеството, за всеко планирано нейно изменение.
Нотифицираният орган прави оценка на предложените промени и
решава дали изменената система за качество продължава да
отговаря на изискванията, предвидени в точка 2.2, или е необходимо
да се извърши ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това решение съдържа
заключенията от извършения преглед и мотивирана оценка.
...
§ 405 Прилагане и изменение на системата за пълно осигуряване на
качеството
В първа алинея на точка 2.4 на приложение X е подчертано задължението
на производителя да прилага одобрената система за пълно осигуряване на
качеството, да контролира нейното прилагане и да актуализира и подобрява
системата, когато е необходимо.
Във втора алинея на точка 2.4 се изисква производителят или неговият
упълномощен представител да информира нотифицирания орган за всяка
планирана промяна на системата за пълно осигуряване на качеството. Тъй
като целта на системата е да гарантира, че производителят може да
проектира и произвежда нови модели машини, без всеки път да прибягва до
помощта на нотифициран орган, не е необходимо нотифицираният орган да
бъде уведомяван за промени в проекта на машините, които са обхванати от
системата, или за въвеждането на нови модели, при условие че тези
промени не включват изменения на самата система за пълно осигуряване на
качеството. Промените, за които нотифицираният орган трябва да бъде
уведомен, включват например:
 добавянето на нови производствени съоръжения или обекти,
 ново възлагане на производствени дейности на подизпълнители или
външни изпълнители или връщане обратно при производителя на
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възложени

на

 разширения на системата, така че да обхване нови категории машини
по приложение IV,
 разширения на системата, така че да обхване машини, които
принадлежат на същата категория по приложение IV, но използват
различна технология,
 въвеждане на нови методина производство,
 промени на методите за контрол на качеството,
 реорганизация на системата за управление на качеството.
В съответствие с трета алинея на точка 2.4 нотифицираният орган следва да
определи дали са необходими одити, за да се оцени доколко са подходящи
частите или аспектите на системата за пълно осигуряване на качеството,
които предстои да бъдат изменени.
След необходимите одити, извършени в съответствие с четвърта алинея на
точка 2.4, решението на нотифицирания орган се съобщава на заявителя при
същите условия, както и първоначалното решение, като се указва, по
целесъобразност, процедурата за обжалване на решението — вж. § 404:
коментари по точка 2.3 на приложение X.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
3. Упражняване на надзор в рамките на отговорността на нотифицирания
орган
3.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява
правилно задълженията, произтичащи от одобрената система за
качество.
3.2. Производителят оторизира нотифицирания орган да има достъп за
целите на проверката до местата на проектиране, производство,
контрол, изпитване и складиране и му предоставя всяка необходима
информация, по-специално:
— документацията за системата по качество,
— записите по качеството, имащи отношение към свързаната с
проектирането част на системата за качество, като резултатите
от анализите, изчисленията, изпитванията, и т. н.,
— записите по качеството , имащи отношение къмсвързана с
производството част на системата за качество, като докладите от
проверките
и данните от изпитванията, данните от
калибрирането, докладите относно квалификацията на използвания
персонал, и т. н.
3.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери,
че производителят поддържа и прилага системата за качество; той
предоставя доклад за извършения одит на производителя.
Честотата на извършване на тези одити трябва да е такава, че да
се провежда ново пълно оценяване веднъж на всеки три години.
3.4. Освен това нотифицираният орган може да извършва внезапни
проверки при производителя. Необходимостта от тези внезапни
проверки и тяхната честота ще бъдат определени въз основа на
управлявана от нотифицирания орган система за контрони проверки.
По-специално в рамките на системата за контролни ппроверки
трябва да бъдат взети под внимание следните фактори:
 резултатите от предишните контролни провреки,
 необходимостта от контролиране на прилагането на коригиращи
мерки,
 при необходимост специалните условия, свързани с одобряването
на системата,
 значителните изменения в организацията на процеса, мерките или
начините на производство.
По повод на тези посещения нотифицираният орган може при
необходимост да извършва или да изисква да бъдат извършвани
изпитвания, имащи за цел да проверят правилното функциониране на
системата за качество. Той предоставя на производителя доклад
относно посещението, както и доклад от изпитването, ако е
извършено такова.
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§ 406 Надзор на системата за пълно осигуряване на качеството
Точка 3 на приложение X се отнася до надзора на текущото прилагане на
дадена одобрена система за пълно осигуряване на качеството на
отговорност на нотифицирания орган, който е издал първоначалното
решение за одобрение.
Този надзор се осъществява чрез периодичните одити, посочени в точка 3.3,
и внезапни проверки, посочени в точка 3.4.
За целите на тези одити и посещения в точка 3.2 се изисква от
производителя да осигурява на нотифицирания орган достъп до всички
съответни обекти за проектиране и производство и до съответната
документация.
Продължителността и честотата на периодичните одити, посочени в точка
3.3, се определят от нотифицирания орган с отчитане на фактори, като
например броя на производствените обекти, сложността на производствения
процес, това, какъв обем от работата е възложен на подизпълнители, броя,
разновидностите и сложността на типовете произвеждани машини и обема
на производството. В съответствие с Препоръка за използване CNB/M/13.021
на NB-M — вж. § 137: коментари по член 14, параграф 7 — периодът между
одитите не трябва да е по-дълъг от 12 месеца. Когато определя честотата на
периодичните одити, нотифицираният орган следва да вземе предвид също
така опита от предходни одити. Ако определени периодични одити са
ограничени да части от системата за пълно осигуряване на качеството,
нотифицираният орган следва да гарантира, че всички елементи на
системата се подлагат на повторна оценка поне на всеки три години.
След периодичен одит нотифицираният орган представя на производителя
доклад от одита и го информира дали е подновено одобрението на неговата
система за пълно осигуряване на качеството, при същите условия, както и
първоначалното решение, като указва, по целесъобразност, процедурата за
обжалване на решението — вж. § 404: коментари по точка 2.3 на
приложение X.
В точка 3.4 са посочени някои от причините, които могат да породят
необходимост от внезапни проверки. Необходимостта от такива проверки и
тяхната честота се определят от нотифицирания орган. Един от факторите,
който може да стане причина за внезапна проверка, е надлежно мотивирана
жалба, отправена до нотифицирания орган от Комисията, държава-членка,
производител, друг нотифициран орган или друга заинтересована страна.
Друг фактор може да бъде осведомяване на нотифицирания орган за
изменения по отношение
на организацията на производителя,
производствения процес, мерките или техническите средства. Посещение
може да е необходимо също така, ако орган за надзор на пазара открие
несъответствие на машина, която е обхваната от системата за пълно
осигуряване на качеството, или ако тази машина е предмет на решение на
Комисията в рамките на предпазна процедура. В съответствие с препоръка
на NB-M в договорното споразумение между нотифицирания орган и
производителя трябва да е предвидена възможността за такива посещения.
Нотифицираният орган може да извършва изпитвания на продукта (или да
организира тяхното извършване), когато е необходимо да се провери
правилното функциониране на системата за пълно осигуряване на
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качеството. Тези изпитвания като цяло следва да бъдат ограничени до
случаи, в които има основателно съмнение за ефективността на системата.
След внезапната проверка докладът от посещението и, по целесъобразност,
докладът от изпитването следва да бъде предоставен на производителя при
същите условия, както и докладите от одита.
Ако по време на периодичен
нотифицираният орган установи:

одит

или

на

внезапна

проверка

 несъответствие на системата за пълно осигуряване на качеството с
изискванията, посочени в точка 2.2 на приложение X, или
 несъответствие на машините, произведени в съответствие със
системата,
нотифицираният орган следва да преустанови одобрението на системата за
пълно осигуряване на качеството и да изиска от производителя да отстрани
несъответствията в рамките на определеното време. Ако несъответствията
не бъдат коригирани по подходящ начин или в рамките на определеното
време, нотифицираният орган трябва да оттегли своето одобрение на
системата за качество — вж. § 135: коментари по член 14, параграф 6.
Пускането на пазара на машини по приложение IV, предмет на процедурата
за пълно осигуряване на качеството, трябва да бъде преустановено, ако
одобрението на системата на производителя за пълно осигуряване на
качеството бъде преустановено или отменено от нотифицирания орган.
ПРИЛОЖЕНИЕ X (продължение)
...
4. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да
предоставя на разположение на националните органи за период от десет
години, считано от последната датата на производство:
 документацията, предвидена в точка 2.1,
 решенията и докладите на нотифицирания орган, предвидени в точка 2.4,
трети и четвърти параграф, както и в точки 3.3 и 3.4.
§ 407 Съхранение на документацията, решенията и докладите,
свързани със системата за пълно осигуряване на качеството
В точка 4 на приложение X се изисква производителят, чиято система за
пълно осигуряване на качеството е одобрена, или неговият упълномощен
представител да съхранява документацията, решенията и докладите,
свързани със системата, на разположение на националните органи в
продължение на 10 години от последната дата на производство. Това е
датата, на която е приключило производството на последната бройка
машини по приложение IV, обхванати от системата за пълно осигуряване на
качеството. Тези документи могат да бъдат изискани в хода на надзор на
пазара — вж. § 99: коментари по член 4, параграфи 3 и 4.
Това задължение е допълнително към общото задължение на
производителя, свързано със съхранението на техническото досие за всеки
тип произвеждани машини — вж. § 393: коментари по приложение VII, част А,
точка 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Минимални критерии, които трябва да се вземат предвид от държавитечленки при нотифициране на органи
1.

Органът, неговият директор и персоналът, натоварен с провеждането
на контролните изпитвания, не трябва да бъде проектант, производител,
доставчик или монтажник на машините, които те проверяват, нито
упълномощен представител на някое от тези лица. Те не могат да се
намесват нито пряко, нито като упълномощени лица при проектирането,
изработването, пускането в продажба или поддръжката на тези
машини. Това не изключва възможността за обмен на техническа
информация между производителя и органа.

2.

Органът и неговият персонал трябва да извършват контролните
изпитвания с възможно най-голяма професионална честност и възможно
най-голяма техническа компетентност и трябва да не са подложени на
никакъв натиск или стимул, по-специално от финансово естество, който
би могъл да повлияе на тяхната преценка или на резултатите от
извършвания от тях контрол, по-специално оказвани от лица или от групи
лица, заинтересовани от резултатите от проверките.

3.

За всяка категория машини, по отношение на които той е нотифициран,
органът трябва да разполага с персонал, притежаващ технически
познания и достатъчен подходящ опит за извършване на оценяване на
съответствието. Той трябва да притежава средствата, необходими за
адекватното техническо и административно изпълнение на задачите,
свързани с провеждане на проверките; той трябва също така да има
достъп до съоръженията, които са необходими за провеждане на
внезапните проверки.

4.

Персоналът, натоварен с провеждането на проверките, трябва да
ритежава:
 добро техническо и професионално образование,
 задоволително познаване на предписанията относно изпитванията,
които той извършва, и достатъчна практика при осъществяването
им,
 необходимите качества за съставяне на сертификатите,
протоколите и докладите, които доказват извършените изпитвания.

5. Независимостта на персонала, натоварен с провеждането на проверките,
трябва да бъде гарантирана. Заплащането на всеки от проверителите не
трябва да зависи нито от броя на извършените от него изпитвания, нито
от резултатите от тях.
6. Органът трябва да сключи застраховка гражданска отговорност, освен
ако този риск се покрива от държавата-членка в съответствие с
националното законодателство или освен ако държавата-членка поема
пряката отговорност за изпитванията.
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7. Персоналът на органа е задължен да опазва професионалната тайна по
отношение на всичко, което му стане известно в процеса на изпълнение на
задълженията си (освен по отношение на компетентните
административни власти в държавата, в която той упражнява своите
дейности) по силата на настоящата директива или на всяка друга
разпоредба от националното законодателство, свързана с прилагането на
директивата.
8. Нотифицираните органи вземат участие в координационните дейности.
Те трябва също така да участват пряко или посредством свой
представител в европейските дейности по стандартизация, или да правят
така, че да бъдат информирани за състоянието на съответните
стандарти.
9. Държавите-членки могат да предприемат всички мерки, които считат за
необходими, за да гарантират, че в случай че даден нотифициран орган
преустанови своите дейности, информацията относно неговите клиенти
ще бъде предадена на друг орган или че ще бъде предоставена на
разположение на държавата-членка, която го е нотифицирала.
§ 408 Минимални критерии за оценяването на нотифицирани органи
Нотифицираните органи, които извършват процедурата за оценяване на
съответствието ЕО изследване на типа, посочена в приложение IX, и
процедурата за пълно осигуряване на качеството, посочена в приложение X,
на машини, които принадлежат към категориите, изброени в приложение IV,
се оценяват, оправомощават и нотифицират на Комисията от държавитечленки — вж. § 133: коментари по член 14, параграфи 1—5.
В приложение XI са посочени критериите, които следва да бъдат прилагани
от държавите-членки, когато оценяват кандидатите за нотифицирани органи
преди тяхното оправомощаване в съответствие с член 14, параграф 1 и
когато контролират тяхната дейност в съответствие с член 14, параграф 2.
Това са минимални критерии, т.е., държавите-членки имат право да налагат
допълнителни изисквания за органите, които оправомощават , при условие
че са удовлетворени деветте критерия, посочени в приложение XI.
Оценяването и контролът на нотифицираните органи могат да се
осъществяват посредством акредитация, основана на съответните
хармонизирани стандарти — вж. § 134: коментари по член 14, параграфи 2, 3
и 5.
В точка 1 на приложение XI е посочен критерият за независимост на органа,
неговия директор и персонал. Нотифицираните органи за машините са
органи за оценяване на съответствието ─ трети страни, които трябва да
бъдат организационно и икономически независими от страните, обвързани с
проектирането, производството, доставянето, продажбата, инсталирането
или поддръжката на машините.
Точки 2 и 5 се отнасят до професионалната пригодност, техническата
компетентност и безпристрастност на органа и на неговия персонал.
В точки 3 и 4 се изисква органът да разполага с персонал, който притежава
необходимите познания, обучение и опит за изпълнението на техническите и
административните аспекти на оценяването на съответствието. При
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оценяването на тези аспекти трябва да се вземат предвид както категорията
или категориите на машините по приложение IV, така и процедурата(рите), за
които органът желае да бъде нотифициран.
В точка 3 се изисква също така органът да разполага с необходимите
средства за извършване на техническите и административните задачи,
обвързани в процедурата за оценяване на съответствието, за която желае да
бъде нотифициран, и да има достъп до средствата , които са необходими за
провеждане на внезапните проверки. Следователно, като общо правило,
самият нотифициран орган трябва да разполага с необходимите средства и
оборудване, за да извършва проверките, измерванията и изпитванията,
които са изисквани от въпросната процедура за оценяване на
съответствието. Може обаче да бъде предвидено възлагане на
подизпълнители на дадени извънредни проверки — вж. § 398: коментари по
точка 3.1 на приложение IX.
В точка 6 се изисква органът да сключи застраховка гражданска отговорност,
освен ако неговата отговорност не се поема от държавата.
В точка 7 се изисква персоналът на нотифицирания орган да бъде задължен
да спазва професионалната тайна по отношение на поверителната
информация, получена по време на дейностите по оценяване на
съответствието. Това не засяга задълженията на нотифицирания орган да
предоставя информация на нотифициращия орган, тъй като органите на
държавите-членки от своя страна са задължени да спазват поверителността
на тази информация — вж. § 143: коментари по член 18.
В точка 8 се изисква нотифицираните органи да вземат участие в
координационни дейности. Този критерий може да бъде удовлетворен, ако
нотифицираният орган участва пряко в работата на Европейската
координация на нотифицираните органи за машини — NB-M — или взема
участие в координационна структура на национално ниво, която е
представена в NB-M — вж. § 137: коментари по член 14, параграф 7.
В точка 8 се изисква също така нотифицираният орган да участва пряко или
да бъде представен в европейските организации по стандартизация или да
гарантира те да бъдат информирани за състоянието на съответните
стандарти. Участието на нотифицираните органи в разработването на
стандартите за категориите машини, за които са нотифицирани, е важно, за
да се гарантира, че стандартите отчитат опита от инспектирането и
изпитването на въпросните машини. Важно е също така нотифицираните
органи не само да разполагат с подходящи познания за публикуваните
стандарти, но също така да следят разработването на нови и преработени
стандарти. За тази цел те могат да бъдат пряко обвързани в
стандартизацията на европейско равнище или най-малко да бъдат включени
в национална(и) стандартизационна(и) група(и), която следи разработването
на стандартите, които са от значение за тяхната дейност — вж. § 112:
коментари по член 7, параграф 2.
Точка 9 цели да гарантира, че, в случай на преустановяване на дейността на
нотифициран орган, поради това, че органът е преустановил своето
съществуване, или защото неговото нотифициране бъде оттеглено, е
създадена необходимата организация, за да се гарантира, че съответните
досиета все пак, при необходимост, могат да бъдат предоставени на
разположение на органите за надзор на пазара — вж. § 399: коментари по
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приложение IX, точка 7 и § 407: коментари по приложение X, точка 4. Това
може да бъде постигнато или чрез прехвърляне на досиетата на друг
нотифициран орган, по споразумение с въпросния производител, или чрез
предоставяне на досиетата на разположение на нотифициращия орган.
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УКАЗАТЕЛ

Предмет
CEN (Европейски комитет по стандартизация)
Cenelec (Европейски комитет за стандартизация в
електротехниката)
EUROPA (уебсайт на Европейската комисия)
NANDO (списък на нотифицираните органи)
NB-M (Координация на нотифицираните органи)

Директива 2006/42/ЕО Ръководство
Член 7, параграф 2

§112

Член 7, параграф 2
Член 21
Член 14
Член 14, параграф 7

§112
§146
§133
§137

Приложение I, точка 1.1.7
Приложение I, точка 3.3.3
Приложение I
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква а)
Член 14, параграфи 2, 3 и 5
Приложение I, точка 3.5.1

§182
§307
§250

Член 14, параграф 8

§138

Член 14, параграф 6
Приложение IX, точка 9

§135
§400

Приложение X, точка 3
Член 1, параграф 2, буква к), 2ро
тире

§406
§65

Приложение I, точка 4.1.2.4
Съображение 3
Член 4, параграф 1
Приложение I

§340
§6
§93
§157 - §381

Член 15
Член 1, параграф 2, буква к), 1во
тире
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)

§140

А
Авариен изход (от работните места)
Аварийна спирачка (подвижност)
Адрес на производителя
- маркировка
- инструкция за експлоатация
Акредитация на нотифицирани органи
Акумулатори
Анулиране на нотифицирането на нотифициран
орган
Анулиране на сертификати или решения,
издадени от нотифицирани органи
- сертификат за ЕО изследване на типа
- одобрение на система за пълно
осигуряване на качеството
Аудио- и видеосъоръжения (изключване)

§260
§134
§320

Б
Барабани (повдигане)
Безопасност и опазване на здравето
- на хората
- съществени изисквания за безопасност и
опазване на здравето (СИБОЗ)
- на работниците
Битови електрически уреди за домакинска
употреба (изключване)
Бракуване (етап от жизнения цикъл на машините)

§64
§173

В
Вериги и колела (подвижност)
Вериги, въжета и ремъци (определение)
- подемни машини
- товарозахващащи приспособления и
елементи
- информация и маркировки
- повдигане на хора
Верижни триони (преносими)
Вертикални групи от нотифицирани органи (ВГ)
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Приложение I, точка 3.2.1
Член 1, параграф 1, буква д) и
член 2, буква д)
Приложение I, точка 4.1.2.4

§294

Приложение I, точка 4.1.2.5
Приложение I, точка 4.3.1
Приложение I, точка 6.1.1
Приложение IV, точка 8
Член 14, параграф 7

§341
§357
§369
§388
§137

§44
§340
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Вибрации
- намаляване на емисиите
- седалки
- инсталиране и монтаж
- декларация за преносими машини
- декларация за подвижна техника
- инструкции за монтаж и инсталиране
- търговски документи
- устройства и системи за намаляване
Видео- и аудиооборудване (изключване)
Видимост на опасните зони
- от пултовете за управление
- от мястото за управление (подвижност)
Визуални и звукови сигнали (предупредителни
устройства)
- движение на заден ход (подвижност)
Водач на подвижна машина (определение)
Военни или полицейски цели (изключване)
Въвеждане в националното законодателство
Въжета, вериги и ремъци за повдигане
(определение)
- подемни машини
- товарозахващащи приспособления и
части
- информация и маркировки
- повдигане на хора
Външни лъчения
Вътрешен контрол на производството
(оценяване на съответствието)
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Приложение I, точка 1.5.9
Приложение I, точка 1.1.8
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква й)
Приложение I, точка 2.2.1.1
Приложение I, точка 3.6.3.1
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква й)
Приложение I, точка 1.7.4.3
Приложение V, точка 13
Член 1, параграф 2, буква к), 2ро
тире

§231
§183

Приложение I, точка 1.2.2
Приложение I, точка 3.2.1

§195
§294

Приложение I, точка 1.7.1.2
Приложение I, точка 3.3.1
Приложение I, точка 3.1.1,
буква б)
Член 1, параграф 2, буква ж)
Член 26
Член 1, параграф 1, буква д) и
член 2, буква д)
Приложение I, точка 4.1.2.4

§248
§303
§293
§59
§153

Приложение I, точка 4.1.2.5
Приложение I, точка 4.3.1
Приложение I, точка 6.1.1
Приложение I, точка 1.5.11
Член 12, параграфи 2 и 3
Приложение VIII

§341
§357
§369
§233
§128 и §129
§395

Приложение I, точка 1.7.3
Приложение I, точка 4.1.3
Съображение 8
Член 1, параграф 2, буква д)
Приложение I, точка 1.5.4
Член 19, параграф 2

§250
§350 - §352
§11
§53
§225
§144

Приложение I, точка 3.3.3
Приложение I, точка 3.6.1
Приложение I, точка 4.1.2.6,
буква б)
Приложение I, точка 1.3.7
Приложение I, точка 1.3.8
Приложение I, точка 1.3.8.1

§308
§323

§264
§279
§325
§264
§275
§389
§65

§44
§340

Г
Година на производство (маркировка на
машините)
Годност за употреба (повдигане)
Горски и земеделски трактори (изключване)
Грешки, свързани с монтажа
Група за административно сътрудничество
(ADCO)(надзор на пазара)

Д
Движение по пътищата на подвижна техника
- сигнализация, сигнали и предупреждения
Движещи се по релси машини (повдигане)
Движещи се части
- избор на защита
- части на трансмисии
- части, които участват пряко в работния
процес
- инструкции за деблокиране
- колела и вериги (подвижност)
Декларация за вграждане на частично
комплектувани машини
- съхранение

Приложение I, точка 1.3.8.2
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква р)
Приложение I, точка 3.2.1
Член 13
Приложение II, част 1, раздел Б
Приложение II, част 2

§342
§212
§213
§213
§214
§271
§294
§131
§385
§386
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Декларация за съответствие (ЕО)
- задължение
- инструкция за експлоатация
- съдържание
- съхранение
Демонстрации, панаири и изложения
Демонтаж
- етап от жизнения цикъл на машината
- условия за стабилност
Демонтируеми съоръжения за механично
предаване на въртящ момент
(определение)
- изисквания
- процедури за оценяване на
съответствието
- защитни прегради
Диагностично оборудване за откриване на
неизправности
Динамично изпитване
- определение
- коефициенти
- годност за употреба
Директива за ниското напрежение (2006/95/ЕО)
(изключване)
- цели, свързани с безопасността
Директива относно ATEX (94/9/ЕО)
- опасност от експлозия
- маркировка за съответствие
Директива относно асансьорите (95/16/ЕО)
- изменение
Директива относно въжените линии (2000/9/ЕО)
Директива относно газовите уреди (90/396/ЕИО)
Директива относно детските играчки
(2009/48/ЕО)
Директива относно екодизайна (2005/32/ЕО)
Директива относно извънпътната подвижна
техника (97/68/ЕО)
Директива относно медицинските изделия
(93/42/ЕО)
Директива относно радионавигационното
оборудване и далекосъобщителното крайно
оборудване (1999/5/ЕО)
Директива относно строителните продукти
(89/106/ЕИО)
Директива относно съдове под налягане
(2009/105/ЕО)
Директива относно съоръженията под налягане
(97/23/ЕО)
Директива относно съоръженията,
предназначени за използване на открито
(2000/14/ЕО)
Дисплеи (устройства за управление)
Дистанционно управление
- дистанционно управление на подвижна
техника
Дистрибутори
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Член 5, параграф 1, буква д)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква в)
Приложение II, част 1, раздел А
Приложение II, част 2
Член 6, параграф 3
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква о)

§103
§261
§382 и §383
§386
§108
§173
§269

Член 1, параграф 1, буква е) и
член 2, буква е)
Приложение I, точка 3.4.7
Приложение IV, точки 14 и 15

§45

Приложение V, точка 1

§389

Приложение I, точка 1.6.1
Приложение I, точка 4.1.1,
буква е)
Приложение I, точка 4.1.2.3
Приложение I, точка 4.1.3

§239

Член 1, параграф 2, буква к)
Приложение I, точка 1.5.1
Член 3
Приложение I, точка 1.5.7
Приложение I, точка 1.7.3
Член 3
Съображение 27
Член 24
Член 3
Член 3

§63 - §69
§222
§91
§228
§251
§90
§28
§151
§90
§91

Член 3
Член 3

§90
§92

Член 3

§92

Член 3

§90

Член 3

§92

Член 3

§92

Член 3

§91

Член 3

§91

Член 3
Приложение I, точка 1.2.2

§92
§194

Приложение I, точка 3.3
Приложение I, точка 3.3.3

§298
§309
§83

§319
§388

§333
§339
§351
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Достъп
- до работните места и до местата
за обслужване
- средства за достъп (подвижност)
- до превозващото устройство (повдигане
на хора)

Приложение I, точка 1.6.2
Приложение I, точка 3.4.5
Приложение I, точка 6.4.3

§240
§317
§380

Член 7, параграф 2
Член 6

§112
§107

Приложение I, точка 1.7.1
Приложение I, точка 1.7.4

§245 и §246
§256

Приложение VI
Приложение VII, част А
Приложение IX, точка 8
Приложение I, точка 1.5.7
Приложение I, точка 1.5.5

§390
§391
§399
§228
§226

Член 1, параграф 2, буква л)
Приложение I, точка 1.5.1

§70
§222

Член 1, параграф 2, буква к)
Приложение I, точка 1.5.1
Приложение I, точка 3.5.1
Член 1, параграф 2, буква к), 6то
тире
Член 3
Приложение I, точка 1.2.1
Приложение I, точка 1.5.11
Приложение I, точка 1.5.10
Приложение I, точка 1.5.10
Приложение I, точка 1.5.13
Приложение I, точка 3.5.3
Приложение I, точка 1.7.4.3
Приложение I, точка 5.6

§63
§222
§320

Е
Европейски организации по стандартизация
(ЕОС)
Европейско икономическо пространство (ЕИП)
Език
- писмена или устна информация
(предупреждения)
- инструкция за експлоатация
- инструкция за монтаж на частично
комплектувани машини
- техническо досие
- кореспонденция с нотифицирания орган
Експлозия
Екстремни температури
Електричекси съоръжения за високо напрежение
(изключване)
- високоволтово оборудване за машини
Електрически и електронни продукти
(изключване)
Електрически рискове
- акумулатори
Електродвигатели (изключване)
Електромагнитна съвместимост
- Директива (2004/108/ЕО)
- имунитет
Електромагнитни лъчения
Емисии (лъчения)
Емисии (опасни материали и вещества)
- пулверизиращи машини
Емисии (търговски документи)
Емисии от отработени газове (подземни работи)
Емисия (вибрации)
- намаление на емисиите
- седалка
- инсталиране и монтаж
- декларация за преносими машини
- декларация за подвижна техника
Емисия (шум)
- намаление на емисиите
- сравнителни данни относно емисиите
- декларация
- Директива относно съоръженията,
предназначени за използване на открито
(2000/14/ЕО)
Енергозахранване (отказ)
- повдигане

§69
§92
§184
§233
§232
§232
§235
§322
§275
§367

Приложение I, точка 1.5.9
Приложение I, точка 1.1.8
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква й)
Приложение I, точка 2.2.1.1
Приложение I, точка 3.6.3.1

§231
§183

Приложение I, точка 1.5.8
Приложение I, точка 1.5.8
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква ф)
Член 3
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква ф)
Приложение I, точка 1.2.6
Приложение I, точка 4.1.2.6,
буква в)

§229
§230
§273

§264
§279
§325

§92
§273
§205
§342
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Ж
Железопътни мрежи (изключване)

Член 1, параграф 2, буква д)

§57

Приложение I, точка 1.5.15

§237

Приложение I, точка 4.1.2.8.2
Приложение IV, точка 20
Приложение V, точка 3
Приложение I, точка 3.3.3

§346
§388
§389
§307

Приложение I, точка 4.1.2.8.3
Приложение I, точка 1.1.1,
буква е)
Приложение I, точка 1.4.1
Приложение I, точка 1.4.2
Приложение I, точка 1.4.2.1

§347
§169
§216
§217
§218

Приложение I, точка 1.4.2.2
Приложение I, точка 1.4.2.3
Приложение I, точка 3.4.7

§219
§220
§319

Приложение IV, точка 15
Приложение V, точка 7
Член 1, параграф 1, буква в) и
член 2, буква в)
Приложение V

§388
§389

Член 1, параграф 2, буква а)
Член 8, параграф 1, буква а)
Приложение IV, точка 19

§48
§116
§388

Приложение V, точка 17

§389

Приложение I, точка 1.7.1.2
Приложение I, точка 3.3.1
Съображение 8
Член 1, параграф 2, буква д)

§248
§303
§11
§53

Приложение I, точка 1.2.5
Приложение I, точка 1.2.5
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Член 1, параграф 2
Приложение I, точка 1.1.1 I
Съображение 17
Член 6, параграф 3
Съображение 27
Член 24
Съображение 12
Член 15
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква к)
Съображение 15
Приложение I, точка 1.7.4.1,
буква г)
Член 2, буква з)
Приложение I, точка 1.1.3

§204
§204

З
Загуба на равновесие (подхлъзване и падане)
- превозващо устройство на машини,
обслужващи неподвижни площадки
Задвижвани от двигател подвижни
предпазители за преси
Задействане на спирачките (подвижност)
Заеман при работа обем (машини, обслужващи
неподвижни площадки)
Защитна преграда (определение)
- предпазители и предпазни устройства
- предпазители
- неподвижни предпазители
- подвижни предпазители с устройство за
заключване
- заключване на предпазители
- регулируеми предпазители
- защитни прегради за демонтируеми
съоръжения за механично предаване на
въртящ момент
- защитни елементи
Защитни елементи (определение)
- индикативен списък
- резервни части за подмяна на идентични
елементи (изключване)
- актуализиране на индикативния списък
- за откриване на хора
- за машини, обслужващи неподвижни
площадки
Звукови и светлинни сигнали (предупредителни
устройства)
- движение на заден ход (подвижност)
Земеделски и горски трактори (изключване)

§42
§389

И
Избор на режим на управление или на
функциониране
Избор на режими
Извеждане от експлоатация (етап от жизнения
цикъл на машината)
Изключвания (приложно поле)
Изложени на опасност лице (определение)
Изложения, панаири и демонстрации
Изменение на Директивата относно
асансьорите
Използване на машини
- национални разпоредби
- инструкция за експлоатация
Използване от потребители
- инструкция за експлоатация
Използвани машини
Използвани продукти
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§173
§48 - §70
§166
§19
§108
§28
§151
§14
§139 и §140
§265
§17
§259
§72
§178
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Използвани флуиди
- флуиди под високо налягане
Изхвърлени предмети
- изхвърляне на обработвани детайли
(обработка на дърво)
Инспектиране на машините по време на работа
Инсталиране и експлоатация на машините
Инструкции за инсталиране
Инструкции за монтаж
- за частично комплектувани машини
- за машини
- условия за стабилност
Инструкциите, свързани с Директивата
относно машините
Инструкция за експлоатация
- език
- съставяне и превод
- предвидима неправилна експлоатация
- оператори, които не са професионалисти
- машини, предназначени за използване в
хранително-вкусовата, козметичната и
фармацевтичната промишленост
- преносими ръчно държани и ръчно водими
машини (вибрации)
- преносими машини за закрепване и други
видове машини с ударно действие
- подвижна техника (вибрации)
- товарозахващащи приспособления
- подемни машини
Инструменти
- незаменяемо оборудване
- риск от счупване по време на използване
- инструкции за инструментите, които
следва да се монтират
Информационно-технологични съоръжения
(изключване)
Информация
- информация и предупреждения на
машината
- информация и информационни устройства
- предупредителни устройства
- съществено важна информация за
безопасна експлоатация
Информация за Директивата относно машините
Йонизиращи лъчения

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 1.1.3
Приложение I, точка 1.3.2
Приложение I, точка 1.3.3
Приложение I, точка 2.3,
буква б)
Член 15
Член 15
Приложение I, точка 1.7.2.4,
букви и) и й)
Член 13
Приложение VI
Приложение I, точка 1.7.4.2,
букви и) и й)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква о)

§178
§207
§208
§281
§140
§139 и §140
§264
§131
§390
§264
§269
§149

Член 5, буква в)
Приложение I, точка 1.7.4
Приложение I, точка 1.7.4.1,
букви а) и б)
Приложение I, точка 1.7.4.1,
буква в)
Приложение I, точка 1.7.4.1,
буква г)

§103
§254 - §274

Приложение I, точка 2.1.2

§277

Приложение I, точка 2.2.1.1

§279

Приложение I, точка 2.2.2.2
Приложение I, точка 3.6.3.1
Приложение I, точка 4.4.1
Приложение I, точка 4.4.2
Член 2, буква б)
Приложение I, точки 1.3.2 и
1.3.3
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква н)
Член 1, параграф 2, буква к), 3то
тире
Член 5, буква в)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)

§280
§325
§360
§361
§41

§256 и §257
§258
§259

§207 и §208
§268
§66
§103
§174

Приложение I, точка 1.7
Приложение I, точка 1.7.1
Приложение I, точка 1.7.1.1
Приложение I, точка 1.7.1.2
Приложение I, точка 1.7.3
Член 21
Приложение I, точка 1.5.10

§244 - §279
§245 и §246
§247
§248
§252
§146
§232

Приложение I, точка 1.1.8
Приложение I, точка 3.2.1
Член 1, параграф 2, буква к), 4то
тире
Приложение V, точка 5
Член 7, параграф 2

§182
§294

К
Кабина

- място за управление (подвижност)
Канцеларски машини (изключване)
Клапани (защитни елементи)
Класификация на хармонизираните стандарти

§67
§389
§111
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Коефициент на изпитване (определение)
- статични изпитвания
- динамични изпитвания
Коефициент на използване (определение)
- въжета и вериги
- товарозахващащи приспособления и
части
- повдигане на хора
Колела (повдигане)
Колела и вериги (подвижност)
Комбинирани машини
- машини за обработка на дървен материал
Комитет по машините
Комутационни апалати за управление и за
разпределение на ниско напрежение (изключване)
Контрол на движенията (повдигане)
Контрол на натоварването (повдигане)
- повдигане на хора
- устройства (защитни елементи)
Координация на нотифицираните органи (NB-M)
Критерии за оценка на нотифицирани органи

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 4.1.1,
буква г)
Приложение I, точка 4.1.2.3
Приложение I, точка 4.1.2.3
Приложение I, точка 4.1.1,
буква в)
Приложение I, точка 4.1.2.4

§331

Приложение I, точка 4.1.2.5
Приложение I, точка 6.1.1
Приложение I, точка 4.1.2.4
Приложение I, точка 3.2.1
Приложение I, точка 1.3.5
Приложение IV, точка 5
Съображение 30
Член 22
Член 1, параграф 2, буква к), 5то
тире
Приложение I, точка 4.1.2.6
Приложение I, точка 4.2.2
Приложение I, точка 6.1.2
Приложение V, точка 8
Член 14, параграф 7
Приложение XI
Приложение XI

§341
§369
§340
§294
§210
§388
§31
§147
§68
§342
§354
§370
§389
§137
§408
§408

Приложение I, точка 1.5.12
Приложение IV, точка 4

§234
§388

Член 3
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква г)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква м)

§90

Приложение I, точка 6.3.2
Приложение IV, точка 21
Приложение V, точка 4

§374
§388
§399

Приложение IV, точка 12.1
Приложение I, точка 1.5.10
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква х)
Приложение I, точка 1.7.4.3

§388
§232

Приложение I, точка 4.3.2

§358

Приложение I, точка 4.3.3

§359

Приложение I, точка 4.4.2

§364

Приложение I, точка 6.5

§381

§338
§339
§330
§340

Л
Лазерни лъчения
Лентови триони
Лични предпазни средства (ЛПС)
- Директива 89/686/ЕО
- осигуряване на ЛПС
- ограничения, дължащи се на използването
на ЛПС
- инструкции за осигуряване на ЛПС
- места за закрепване в превозващото
устройство
Логически блокове, осигуряващи дейности,
свързани с безопасността
Локомотиви и вагонетни със спирачки (подземна
работа)
Лъчения
- медицински устройства за имплантиране
- търговски документи

§174
§176
§267

§274
§275

М
Максимално работно натоварване
- маркировка на товарозахващащи
приспособления
- маркировка на подемни машини
- инструкция за експлоатация на подемни
машини
- маркировки в превозващото устройство
(повдигане на хора)
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Маркировка „CE“
- задължение
- други директиви
- презумпция за съответствие
- маркировка „CE“ на несъответстващи
машини
- поставяне
- изображение
- несъответстваща маркировка
Маркировка на машини
- подвижна техника
- вериги, въжета и ремъци
- товарозахващащи приспособления
- подемни машини
- превозващо устройство (повдигане на
ора)
Маса
- инструкции за товаро-разтоварна
ейност
- маркировка на подвижна техника
Материали
- използвани материали и продукти
- за контакт с храни
- трайност на материалите
- емисии на опасни материали
- повдигане
Машини

- широк смисъл
- определение
- нови и използвани машини
- за ядрени цели (изключване)
- за военни или полицейски цели
изключване)
- за научноизследователски цели
изключване)
- за преместване на актьори (изключване)
- за използване от потребителите
- обслужващи неподвижни площадки
- предназначени за подземни работи

Машини втора употреба
Машини за закрепване с експлозивен заряд и
други машини с ударно действие (преносими)
- преходен период
Машини за обработка на дървен материал
Машини за рендосване (с ръчно подаване)
Машини за формоване на каучук
Машини за формоване на пластмаси
Машини по приложение IV
- процедури за оценяване на
ъответствието
- списък на категории

ро

издание - юни 2010 г.

Съображения 21 и 22
Член 5, параграф 1, буква е)
Член 5, параграф 4
Член 7, параграф 1

§23
§103
§106
§109

Член 11, параграф 5
Член 16
Приложение I, точка 1.7.3
Приложение III
Член 17
Приложение I, точка 1.7.3
Приложение I, точка 3.6.2
Приложение I, точка 4.3.1
Приложение I, точка 4.3.2
Приложение I, точка 4.3.3

§125
§141
§250
§387
§142
§250
§324
§357
§358
§359

Приложение I, точка 6.5

§381

Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква п)
Приложение I, точка 3.6.2

§270
§324

Приложение I, точка 1.1.3
Член 3
Приложение I, точка 2.1.1,
буква а)
Приложение I, точка 1.3.2
Приложение I, точка 1.5.13
Приложение I, точка 1.4.2.3
Член 1, параграф 1, буква а)
Член 2, първо изречение
Член 2, буква а)

§178
§91
§277
§207
§235
§337

Член 1, параграф 2, буква в)

§33
§34 -§40
§72
§50

Член 1, параграф 2, буква ж)
Член 1, параграф 2, буква з)

§59
§60

Член 1, параграф 2, буква й)
Съображение 5
Приложение I, точка 1.7.4.1
буква г)
Приложение I, точка 4.1.2.8
Приложение I, точка 6.4
Приложение I, част 5
Приложение IV, точка 12
Член 2, буква з)
Съображение 6
Приложение IV, точка 18
Член 27
Приложение I, точка 2.3
Приложение IV, точки 1—8
Приложение IV, точка 2
Приложение IV, точка 11
Приложение IV, точка 10
Съображение 20

§62
§17
§259
§344 -§349
§377 -§380
§362 -§367
§388
§72
§9
§388
§154
§281
§388
§388
§388
§388
§22

Член 12, параграфи 3 и 4
Приложение IV

§129 и §130
§388
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Машини, предназначени за използване в
хранително-вкусовата промишленост
Медицински устройства за имплантиране
(инструкции)
Мерки, свързани с групи опасни машини
Места за обслужване (достъп)
Механизирани крепежи (подземни работи)
Механична якост (повдигане)
- повдигане на хора
Механични опасности
Минимални критерии за оценка на нотифицирани
органи
Минни подемници (изключване)
Многостранна употреба (инструкция, подвижен,
подвижност)
Монтаж (етап от жизнения цикъл на машината)
Морски плавателни съдове (изключване)
Мотивиране на решения
Моторни превозни средства (изключване)
- пътни превозни средства с четири колела
- двуколесни и триколесни пътни превозни
редства
- превозни средства, предназначени за
ъстезателни цели
Мощност (маркировка на подвижна техника )
Мълнии
Място за управление (подвижност)

ро

издание - юни 2010 г.

§277

Приложение I, точка 2.1
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква х)
Съображение 13
Член 8, параграф 1, буква б)
Член 9
Приложение I, точка 1.6.2
Приложение I, точки 5.1 и 5.2
Приложение IV, точка 12.2
Приложение I, точка 4.1.2.3
Приложение I, точка 6.1.1
Приложение I, точка 1.3

§274
§15
§116
§118
§240
§363
§388
§337 -§339
§369
§206 -§215

Приложение XI
Член 1, параграф 2, буква и)

§408
§61

Приложение I, точка 3.6.3.2
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Член 1, параграф 2, буква е)
Член 20
Член 1, параграф 2, буква д), 2ро
тире
Член 1, параграф 2, буква д), 3то
тире
Член 1, параграф 2, буква д), 4то
тире
Приложение I, точка 3.6.2
Приложение I, точка 1.5.16
Приложение I, точка 3.2.1

§326
§173
§58
§145
§54
§55
§56
§324
§238
§294

Н
Надеждност на системите за управление
Надзор на нотифицираните органи
Надзор на пазара
- на машини
- на частично комплектувани машини
- органи
- система
- сътрудничество между органи
Наименование на машината
- маркировка
- инструкция за експлоатация
Намаляване на риска
Намеса на оператора (поддръжка)
Направляван товар (определение)
- направляващи въжета
Направляващи релси и релсови пътища
Настройване
- оператор
- инструкция за експлоатация
Национални разпоредби за инсталиране и
използване на машините
Начини за обжалване
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Приложение I, точка 1.2.1
Член 14, параграф 2
Съображения 9 и 10
Член 4

Член 19, параграф 2
Приложение I, точка 1.7.3
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.6.4
Приложение I, точка 4.1.1,
буква б)
Приложение I, точка 4.2.3
Приложение I, точка 4.1.2.2
Приложение I, точка 1.1.1,
буква г)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
букви с) и т)
Член 15
Съображение 25
Член 20

§184
§134
§12
§93 -§102
§94
§95
§96
§97
§144
§250
§260
§174
§242
§329
§356
§336
§167
§272
§139 и §140
§26
§145
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Неконтролирани движения
- подвижна техника
Неоторизирано използване на устройства за
управление
Неподвижни площадки (машини за обслужване)
- повдигане на хора
Неподвижни предпазители
Неправилна експлоатация, предвидима в
разумни граници (определение)
- вземане предвид
- предотвратяване
- предупреждения, инструкция за
експлоатация
Неравни повърхности
Несъответстваща маркировка
Несъответстващи машини
Номинална мощност (маркировка на подвижна
техника )
Нормална експлоатация на машината
(определение)
- инструкция за експлоатация
Нотифицирани органи
- Координация на нотифицираните органи
(NB-M)
- минимални критерии за нотифициране

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 1.3.9
Приложение I, точка 3.4.1

§215
§313

Приложение I, точка 3.3
Приложение I, точка 4.1.2.8
Приложение I, точка 6.4
Приложение I, точка 4.1.2.1
Приложение I, точка 1.1.1,
буква и)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква в)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква з)
Приложение I, точка 1.3.4
Член 17
Член 4
Приложение I, точка 3.6.2

§297
§344 -§349
§377
§218
§172
§173
§175
§263
§209
§142
§100 и §101
§324

Приложение I, точка 1.1.1,
буква з)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква ж)
Член 14, параграфи 1—5
Член 14, параграф 7

§263
§133 и §134
§127

Приложение XI

§408

Член 1, параграф 2
Член 15
Приложение I, точка 1.1.2
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква к)
Приложение I, Общи принципи
Съображение 6
Член 1, параграф 2, буква г)
Приложение I, точка 1.1.1,
буква б)
Приложение I, точка 1.6.1
Приложение I, точка 1.1.8

§49
§140
§174

§171

О
Оборудване за атракционни паркове и панаири
(изключване)
Обучение
- указване на необходимото обучение
- инструкции за обучение
Общи принципи
Огнестрелни оръжия (изключване)
Опасна зона (определение)
- разполагане на местата за поддръжка
извън
Опасна среда (работно място)
Опасни материали и вещества
- Директива относно ограничението за
употребата на опасни вещества
(2002/95/ЕО)
- използвани или създадени от машината
- емисии
- търговски документи
- пулверизиращи машини
Опасност (определение)
- опасности поради подвижност
Оператор (определение)
- обучение
- указване на необходимото обучение
- инструкции за обучение

Член 3
Приложение I, точка 1.1.3
Приложение I, точка 1.5.13
Приложение I, точка 1.7.4.3
Приложение I, точка 3.5.3
Приложение I, точка 1.1.1,
буква а)
Приложение I, точка 3.1.1,
буква а)
Приложение I, точка 1.1.1,
буква г)
Член 15
Приложение I, точка 1.1.2
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква к)

§266
§157 - §163
§9
§51
§165
§239
§182

§92
§178
§235
§275
§322
§164
§292
§167
§140
§174
§266
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Оператори, които не са професионалисти
(инструкции)
Описание на машината (инструкция за
експлоатация)
Определения

Оптични лъчения
Орган за управление на нормалното спиране
Оръжия (изключване)
Осветление
Осигуряване на безопасността при
проектирането
Остатъчни рискове
- предупреждения
- инструкция за експлоатация
Остри ръбове или ъгли
Отдаване под наем на машини (пускане на пазара)
Отказ в енергозахранването
Откриване на хора (защитни елементи)
Отмяна на Директива 98/37/ЕО
Официални езици на Общността (ЕС)
Официално възражение срещу хармонизиран
стандарт
- процедура
- резултат
Оценка на риска
Оценяване на нотифицирани органи
- минимални критерии за нотифициране
Оценяване на съответствието
- задължение
- средства за гарантиране на
съответствието
- процедури
- с извършване на вътрешен контрол на
съответствието
- ЕО изследване на типа
- пълно осигуряване на качеството
Оценяване на съответствието с извършване на
вътрешен контрол на производството на
машината

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 1.7.4.1,
буква г)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
букви г) — е)
Съображение 4
Член 2
Приложение I, точка 1.1.1
Приложение I, точка 3.1.1
Приложение I, точка 4.1.1
Приложение I, точка 1.5.10
Приложение I, точка 1.2.4.1
Съображение 6
Член 1, параграф 2, буква г)
Приложение I, точка 1.1.4
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.7.2
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква л)
Приложение I, точка 1.3.4
Член 2, буква з)
Приложение I, точка 1.2.6
Приложение IV, точка 19
Приложение V, точка 2
Член 25
Приложение I, точка 1.7.1

§259
§262
§7
§33 - §87
§164 - §172
§292 и §293
§328 - §324
§232
§200
§9
§51
§179
§174
§174
§249
§267
§209
§74
§205
§388
§389
§152
§246

Съображение 23
Приложение I, Общ принцип 1
Член 14, параграфи 3 и 5
Приложение XI
Съображение 19
Член 5, параграф 1, буква г)

§13
§119 и §120
§121
§24
§158 и §159
§134
§408
§21
§103

Член 5, параграф 3
Член 12

§105
§127 - §130

Приложение VIII
Приложение IX
Приложение X

§395
§396 - §400
§401 - §407

Член 12, параграфи 2 и 3
Приложение VIII

§128 и §129
§395

Приложение I, точка 4.1.2.6,
буква в)
Приложение I, точка 4.1.2.8.4
Приложение I, точка 1.5.15
Приложение I, точка 1.3.3
Приложение I, точка 3.4.4
Приложение I, точка 6.3.3
Приложение IV, точка 23
Приложение V, точка 15
Съображение 17
Член 6, параграф 3

§342
§348
§237
§208
§316
§376
§388
§389
§19
§108

Съображение 11
Член 10

П
Падане на товара (повдигане)
- от превозващото устройство
Падане, подхлъзване и загуба на равновесие
Падащи предмети
- подвижна техника
- машини за повдигане на хора
- конструкции за защита от падащи
предмети (FOPS)
Панаири, изложения и демонстрации
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Педали (подвижност)
Пиктограми (информация и предупреждения)
Площадки
- устройства за управление, разположени
на площадките (повдигане на хора)
Пневматична енергия
Повдигане и транспортиране на машини и части
на машини
- маркиране на масата
Повдигане на хора
- изисквания
- подемни съоръжения за хора
Поверителност
Подвижна техника , управлявани от
водачпешеходец
Подвижни предпазители (с устройство за
заключване)
- задвижвани от двигател, за преси
Подвижни предпазители с устройство за
заключване
- задвижвани от двигател предпазители,
предназначени да бъдат използвани с
определени преси
Подвижност на машините (определение)
- изисквания
Поддръжка
- избор на режими
- поддръжка на машините
- достъп
- изключване на източниците на енергия
- намеса на оператора
- почистване на вътрешни части
- инструкция за експлоатация
Подемни операции (определение)
- изисквания
Подемни съоръжения за хора
Подемници за повдигане на превозни средства
Подземна работа (машини, предназначени за)
Подхлъзване, загуба на равновесие или падане
- превозващо устройство, което обслужва
неподвижни площадки
Пожар
- пожарогасители (подвижност)
- машини за подземна работа
Потребител
- предпазни мерки, които следва да се
предприемат от
- инструкция за експлоатация
- дейности, свързани с поддръжката, които
следва да се извършват от
Почистване
- вътрешни части
- машини, предназначени за използване в
хранително-вкусовата, козметичната и
фармацевтичната промишленост
Превод (инструкции)

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 3.3.1
Приложение I, точка 1.7.1
Приложение I, точка 4.1.2.8.5

§300
§245
§349

Приложение I, точка 6.4.2
Приложение I, точка 1.5.3

§379
§224

Приложение I, точка 1.1.5
Приложение I, точка 1.7.3
Съображение 7
Приложение I, част 6
Приложение IV, точка 17
Член 18

§180
§253
§10
§368 - §381
§388
§143

Приложение I, точка 3.3.4
Приложение I, точка 1.4.2.2
Приложение IV, точка 20
Приложение V, точка 3

§311
§219
§388
§389

Приложение I, точка 1.4.2.2

§219

Приложение IV, точка 20
Приложение V, точка 3
Приложение I, точка 3.1.1,
буква а)
Приложение I, част 3

§388
§389
§292
§291 - §326
§204
§239
§240
§241
§242
§243

Приложение I, точка 1.2.5
Приложение I, точка 1.6.1
Приложение I, точка 1.6.2
Приложение I, точка 1.6.3
Приложение I, точка 1.6.4
Приложение I, точка 1.6.5
Приложение I, точка 1.7.4.2,
букви с) и т)
Приложение I, точка 4.1.1,
буква а)
Приложение I, част 4
Приложение IV, точка 17
Приложение IV, точка 16
Приложение I, част 5
Приложение I, точка 1.5.15

§327 - §364
§388
§388
§362 - §367
§237

Приложение I, точка 4.1.2.8.2
Приложение I, точка 1.5.6
Приложение I, точка 3.5.2
Приложение I, точка 5.5

§346
§227
§321
§366

Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква м)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква с)

§272
§328

§174
§267
§272

Приложение I, точка 1.6.5

§243

Приложение I, точка 2.1
Приложение I, точка 1.7.4.1

§277
§257
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Превозващо устройство (определение)
- движения
- достъп
- контакт
- товари, които падат
- само за стоки
- повдигане на хора
- контрол на движенията
- положителни и отрицателни ускорения
- накланяне, падане на хора
- люкове и странични врати
- защитен покрив
- контакт с неподвижни или движещи се
елементи
- неконтролирани движения
- маркировки (повдигане на хора)
Превозни средства (изключване)
- пътни превозни средства с четири колела
- двуколесни и триколесни пътни превозни
средства
- предназначени за състезателни цели
Предвидима в разумни граници неправилна
експлоатация (определение)
- вземане предвид
- предотвратяване
- предупреждения в инструкцията за
експлоатация
Предпазна клауза
- процедура
- пропуски в хармонизирани стандарти
- резултат
Предпазни мерки
Предпазни устройства (определение)
- изисквания
- за откриване на наличието на хора
- защитни елементи
Предупреждения
- върху машината
- предупредителни устройства
- предупреждение за остатъчни рискове
- движение на заден ход (подвижност)
- предупреждения, сигнализация и сигнали
(подвижност)
Презумпция за съответствие
- маркировка „CE“
- хармонизирани стандарти
Прекатурване и преобръщане (ROPS и TOPS)
Преносими машини за закрепване и други машини
с ударно действие
Преносими машини за закрепване с експлозивен
заряд и други машини с ударно действие
- преходен период
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ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 4.1.1,
буква ж)
Приложение I, точка 4.1.2.8.1
Приложение I, точка 4.1.2.8.2
Приложение I, точка 6.4.3
Приложение I, точка 4.1.2.8.3
Приложение I, точка 4.1.2.8.4
Приложение I, точка 4.3.3
Приложение I, точка 6.1.1
Приложение I, точка 6.2
Приложение I, точка 6.3.1
Приложение I, точка 6.3.2
Приложение I, точка 6.3.2
Приложение I, точка 6.3.3
Приложение I, точка 6.4.1
Приложение I, точка 6.4.1
Приложение I, точка 6.5
Член 1, параграф 2, буква д), 2ро
тире
Член 1, параграф 2, буква д), 3то
тире
Член 1, параграф 2, буква д), 4то
тире
Приложение I, точка 1.1.1,
буква и)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Приложение I, точка 1.1.2,
буква в)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква з)
Член 11
Член 11, параграфи 2 и 3
Член 11, параграф 4
Член 11, параграф 6
Приложение I, точка 1.1.2,
буква б)
Приложение I, точка 1.1.1,
буква ж)
Приложение I, точка 1.4.3
Приложение IV, точка 19
Приложение V, точка 2
Приложение V, точка 7

§334
§345
§346
§380
§347
§348
§359
§369
§371
§372
§373 и §374
§375
§376
§378
§378
§381
§54
§55
§56
§172
§173
§175
§263
§122
§123
§124
§126
§174
§170
§221
§388
§389
§389

Приложение I, точка 1.7.1
Приложение I, точка 1.7.1.2
Приложение I, точка 1.7.2
Приложение I, точка 3.3.1

§245 и §246
§248
§249
§303

Приложение I, точка 3.6.1

§323

Член 7, параграф 1
Член 7, параграф 2
Приложение I, точка 3.4.3

§109
§110 и §111
§315

Приложение I, точка 2.2.2
Съображение 6
Приложение IV, точка 18
Член 27

§280
§9
§388
§154
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Преносими ръчно държани или ръчно водими
машини
- декларация за вибрациите
Преобръщане и прекатурване
- Конструкции за защита при преобръщане
(ROPS)
Препоръки за употреба (ПУ)
Преси за студена обработка на метали
Преходен период (преносими взриво-монтажни
машини и други машини с ударно действие)
Придвижване (подвижност)
Прилагане на Директивата относно машините
Прилагане на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето
Приложно поле на Директивата относно
машините
Принадлежности
Принципи за осигуряване на безопасността
Принципи на ергономията
- устройства за управление
Продажба на машини (пускане на пазара)
Продукти, които са изключени от приложното
поле
Продукти, които са предмет на директивата
(приложно поле)
Производител (определение)
- производител на машини
- производител на частично комплектувани
машини
Процедура за пълно осигуряване на качеството
(оценяване на съответствието
- искане
- цели и съдържание
- оценка
- прилагане и изменение
- надзор
- съхранение на документацията
Процедура за частично комплектувани машини
Процедура на ЕО изследване на типа
(оценяване на съответствието)
- искане
- съдържание
- сертификат
- валидност и преразглеждане на
сертификата
Процедура по консултиране (Комитет по
машините)
Процедура по регулиране с контрол
Процедури за оценяване на съответствието на
машини
Процес (движещи се части)
Публикуване на решения

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 2.2
Приложение I, точка 2.2.1.1
Приложение I, точка 3.4.3
Приложение IV, точка 22
Приложение V, точка 14
Член 14, параграф 7
Приложение IV, точка 9

§278
§279
§315
§388
§389
§137
§388

Член 27
Приложение I, точка 3.3.2
Член 26, параграф 1

§154
§304
§153

Приложение I, Общ принцип 2

§160

Член 1, параграф 1 и член 2
Приложение I, точка 1.1.2,
буква д)
Приложение I, точка 1.1.2
Приложение I, точка 1.1.6
Приложение I, точка 1.2.2
Член 2, буква з)

§32 - §46
§177
§173 - §177
§181
§193
§74

Член 1, параграф 2

§48 - §70

Член 1, параграф 1 и член 2
Член 2, буква и)
Член 5, параграф 1

§32 - §46
§78 - §82
§103

Член 5, параграф 2
Член 12, параграф 3, буква в)
Член 12, параграф 4, буква б)
Приложение X, точка 1
Приложение X, точка 2.1
Приложение X, точка 2.2
Приложение X, точка 2.3
Приложение X, точка 2.4
Приложение X, точка 3
Приложение X, точка 4
Член 13
Член 12, параграф 3, буква б)
Член 12, параграф 4, буква а)
Приложение IX, точка 1
Приложение IX, точка 2
Приложение IX, точка 3
Приложение IX, точки 4—8

§104
§129
§130
§401
§402
§403
§404
§405
§406
§407
§131
§132
§129
§130
§396
§397
§398
§399

Приложение IX, точка 9

§400

Член 8, параграф 2
Член 8, параграф 1
Член 9, параграф 3
Член 12

§117
§116
§118
§127 - §129
§132
§214
§143

Приложение I, точка 1.3.8.2
Член 18, параграф 3
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Пултове за управление
- видимост от пултовете за управление
- разположение на пултовете за управление
- множество пултове за управление
Пускане в действие
- подвижна техника с водач, намиращ се на
машината
- неволно придвижване по време на
пускането на двигателя
Пускане в действие (определение)
- инструкция за експлоатация
Пускане на пазара (определение)
- на машини
- на частично комплектувани машини
Пътни превозни средства (изключване)
- пътни превозни средства с четири колела
- двуколесни и триколесни пътни превозни
средства

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 1.2.3

§195
§196
§197
§199

Приложение I, точка 3.3.2

§304

Приложение I, точка 3.3.2
Член 2, буква к)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква к)
Член 2, буква з)
Член 5, параграф 1
Член 5, параграф 2
Член 1, параграф 2, буква д), 2ро
тире
Член 1, параграф 2, буква д), 3то
тире

§306
§86

Приложение I, точка 1.2.2

§265
§71 - §77
§103
§104
§54
§55

Р
Работна група по машините
Работни съоръжения (използване на)
Работно място
- множество работни места
- достъп
Равнище на техниката
Разположени в открито море мобилни единици
(изключване)
Регулируеми предпазители за ограничаване на
достъп
Режим на настройване (избор)
Резервни части (инструкция за експлоатация)
Релсови пътища (направляващи релси)
Релсови пътища и направляващи релси
Ремъци (определение)
- товарозахващащи приспособления и
части
- информация и маркировка
Рендосвачни машини
Решения (система за пълно осигуряване на
качеството)
Риск (определение)
Риск от оставане на хора, затворени в
машината
Ролки (повдигане)
Ръкохватки (подхлъзване, загуба на равновесие и
падане)
- средства за достъп до подвижна техника

Член 22
Член 15
Приложение I, точка 1.1.7
Приложение I, точка 1.2.2
Приложение I, точка 1.6.2
Съображение 14
Приложение I, Общ принцип 3

§148
§140
§182
§198
§240
§16
§161 и §162

Член 1, параграф 1, буква е)

§58

Приложение I, точка 1.4.2.3
Приложение I, точка 1.2.5
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква у)
Приложение I, точка 4.1.2.2
Приложение I, точка 4.1.2.2
Член 1, параграф 1, буква д) и
член 2, буква д)
Приложение I, точка 4.1.2.5
Приложение I, точка 4.3.1
Приложение IV, точка 3
Приложение X, точка 2.3

§220
§204

§44
§341
§357
§388
§404

Приложение I, точка 1.1.1,
буква д)

§168

Приложение I, точка 1.5.14
Приложение I, точка 4.1.2.4
Приложение I, точка 1.5.15

§236
§340
§237

Приложение I, точка 3.4.5

§317

Съображение 26
Член 23

§27
§150

Член 6

§107

§272
§336
§336

С
Санкции
Свобода на движение на машини и частично
комплектувани машини
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Свързване
- към източници на енергия
- грешки, свързани с монтажа
- инструкция за експлоатация
- устройства за теглене
Свързващо и контролно оборудване (изключване)
- нисковолтово
- високоволтово
Седалки

- подвижна техника
Сервоуправление (подвижност)
Сериен номер (маркировка на машините)
Серия или тип (маркировка на машините)
Сигнализация, сигнали и предупреждения
(подвижност)
Системи за задържане (подвижност)
- защитни елементи
Системи за извличане (защитни елементи)
Системи за управление
- безопасност и надеждност
- пускане
- спиране
- неоторизирано използване (подвижност)
- дистанционно управление (подвижност)
Сменяемо съоръжение (определение)
- инструкция за експлоатация (подвижност)
- предназначено за подемни операции
Сметосъбиращи машини (ССМ)
Социални партньори (участие в
стандартизацията)
Специални технически средства и
принадлежности
Спиране
- нормално спиране
- спиране по причини, свързани с
експлоатацията
- аварийно спиране
- съвкупности от машини
- време за спиране (обработка на дърво)
- подвижна техника
- машини за подземни работи
Средства за достъп (подвижност)
Средства за стъпване (средства за достъп до
подвижна техника )
Стабилизатори (движение на подвижна техника )
Стандарт (определение за хармонизиран стандарт)
- Новият подход
- официално възражение
Стандарти от вид A
Стандарти от вид B
Статично електричество
- системи за разреждане (защитни
елементи)

ро

издание - юни 2010 г.

Член 2, буква а)
Приложение I, точка 1.5.4
Приложение I, точка 1.7.2.4,
буква и)
Приложение I, точка 3.4.6

§36
§225
§264

Член 1, параграф 2, буква к), 5то
тире
Член 1, параграф 2, буква л)
Приложение I, точка 1.1.8
Приложение I, точка 3.2.2
Приложение I, точка 3.3.5
Приложение I, точка 1.7.3
Приложение I, точка 1.7.3

§68

Приложение I, точка 3.6.1
Приложение I, точка 3.2.2
Приложение V, точка 9
Приложение V, точка 6
Приложение I, точка 1.2
Приложение I, точка 1.2.1
Приложение I, точка 1.2.3
Приложение I, точка 1.2.4
Приложение I, точка 3.3
Приложение I, точка 3.3
Член 1, параграф 1, буква б) и
член 2, буква б)
Приложение I, точка 3.6.3.2
Приложение I, част 4
Приложение IV, точка 13

§318

§70
§183
§295
§312
§250
§250
§323
§295
§389
§389
§184 - §205
§184
§199
§200 - §203
§297
§298
§41
§326
§327
§388

Член 7, параграф 4
Приложение I, точка 1.1.2,
буква д)
Приложение I, точка 1.2.4
Приложение I, точка 1.2.4.1

§115

Приложение I, точка 1.2.4.2
Приложение I, точка 1.2.4.3
Приложение I, точка 1.2.4.4
Приложение I, точка 2.3,
буква в)
Приложение I, точка 3.3.3
Приложение I, точка 5.4
Приложение I, точка 3.4.5

§201
§202
§203
§281
§307
§365
§317

Приложение I, точка 3.4.5
Приложение I, точка 3.3.2
Член 2, буква л)
Съображение 18
Съображение 11
Член 10
Член 7, параграф 2
Член 7, параграф 2
Приложение I, точка 1.5.2
Приложение V, точка 11

§317
§305
§87
§20
§13
§119 - §121
§111
§111
§223
§389

§177
§200 - §203
§200
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Статично изпитване (определение)
- коефициенти
- годност за употреба
Строителни подемници
Счупване при използване
Съвкупности от машини (определение)
- пускане на пазара
- команди за спиране
Съображения
Съоръжения за ползване на панаири и/или
увеселителни паркове (изключване)
Съответна техническа документация за
частично комплектуваните машини
Сътрудничество между държавите-членки
- Група за административно
сътрудничество (ADCO) в областта на
машините
Съществените изисквания за безопасност и
опазване на здравето

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 4.1.1,
буква д)
Приложение I, точка 4.1.2.3
Приложение I, точка 4.1.3
Съображение 5
Приложение I, точка 1.3.2
Член 2, буква а)
Член 2, буква з)
Приложение I, точка 1.2.4.4
Съображения

§332
§338
§351
§8
§207
§38 и §39
§76
§203
§3 - §31

Член 1, параграф 2
Член 13
Приложение VII, част Б

§49
§131
§394

Член 19, параграф 2

§144

Член 5, параграф 1, буква а)
Приложение I

§103
§157 - §381

Приложение I, точка 1.5.5
Член 7, параграф 2
Съображение 24
Член 5, параграф 1, буква б)
Приложение II, част 1,
раздел А, точка 2
Приложение VII, част А
Приложение VII, част А,
точка 1
Приложение VII, част А, точки
2и3

§226
§112
§25
§103

Приложение I, точка 4.1.2.6
Член 1, параграф 1, буква г) и
член 2, буква г)
Приложение I, точка 4.1.2.5
Приложение I, точка 4.3.2
Приложение I, точка 4.4.1

§342

Приложение I, точка 4.1.2.8.2
Съображение 8
Член 1, параграф 2, буква д)

§346
§11
§53

Т
Температури (екстремни)
Технически комитети (CEN и Cenelec)
Техническо досие
- задължение на производителя
- лице, което е упълномощено да го
състави
- процедура на съставяне
- съдържание
- предоставяне
Товар (повдигане)
- падане, сваляне, товарозахващащи
устройства
Товарозахващащи приспособления (определение)
- товарозахващащи приспособления и
части
- маркиране
- инструкция за експлоатация
Точност на спирането (машини, обслужващи
неподвижни площадки)
Трактори (изключване)
Транспортиране
- етап от жизнения цикъл на машините
- условия за стабилност
- инструкции за безопасно транспортиране
Транспортни средства (изключване)
Трансформатори, високоволтови (изключване)
Търгове (пускане на пазара)

§383
§391
§392
§393

§43
§341
§358
§360

Приложение I, точка 1.1.2,
буква а)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква о)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква п)
Член 1, параграф 2, буква д)
Член 1, параграф 2, буква л)
Член 2, буква з)

§270
§53 - §57
§70
§75

Приложение I, точка 3.3.1
Приложение I, точка 3.3.5

§302
§312

§173
§269

У
Управление (подвижност)
- устройства за управление
- сервоуправление
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Управление на спирането по причини, свързани с
експлоатацията
Упълномощен представител
Условия на функциониране (промяна)
Устойчивост
- инструкции за инсталиране
- условия за стабилност
- преносими машини
- машини за обработка на дърво
- подвижна техника
- подемни машини
- механизирани крепежи
- машини за повдигане на хора
Устройства за аварийно спиране
- защитни елементи
Устройства за сигнализация и дисплеи
(устройства за управление)
Устройства за теглене
- маркировка на куката на теглича
Устройства за управление
- разпознаване
- разполагане
- движение
- разположение
- непреднамерено задействане
- здравина
- които изпълняват различни функции
- принципи на ергономията
- устройства за сигнализация и дисплеи
- подвижна техника
- подемни движения
- подземна работа
- повдигане на хора
Устройства за управление, задействани с две
ръце
- защитни елементи
Устройства за управление, изискващи
постоянно задействане
- подвижна техника
- подемни движения
- повдигане на хора
Устройства за управление, разположени на
площадките (повдигане на хора)

ро

издание - юни 2010 г.

Приложение I, точка 1.2.4.2
Член 2, буква й)
Приложение I, точка 1.3.6
Приложение I, точка 1.3.1
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква и)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква о)
Приложение I, точка 2.2.1
Приложение I, точка 2.3,
буква а)
Приложение I, точка 3.4.1
Приложение I, точка 4.1.2.1
Приложение I, точка 5.1
Приложение I, точка 6.1.2
Приложение I, точка 1.2.4.3
Приложение V, точка 10

§201
§84 и §85
§211
§206

Приложение I, точка 1.2.2
Приложение I, точка 3.4.6
Приложение I, точка 3.6.3
Приложение I, точка 1.2.2

Приложение I, точка 3.3.1
Приложение I, точка 4.2.1
Приложение I, точка 5.3
Приложение I, точка 6.2

§194
§318
§324
§185 - §198
§186
§187
§188
§189
§190
§191
§192
§193
§194
§299 и §300
§353
§364
§371

Приложение I, точка 1.4.3
Приложение V, точка 16

§221
§389

Приложение I, точка 3.3.1
Приложение I, точка 4.2.1
Приложение I, точка 6.2

§353
§301
371

Приложение I, точка 6.4.2

§379

Приложение IV, точка 7
Приложение IV, точка 6

§388
§388

§264
§269
§278
§281
§313
§335
§363
§370
§202
§389

Ф
Фрези с вертикална ос (с ръчно подаване)
Фрезови машини (с ръчно подаване)
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ро

издание - юни 2010 г.

Х
Хармонизирани стандарти
- определение
- презумпция за съответствие
- класификация
- разработване
- идентифициране
- публикуване в ОВЕС
- участие на социалните партньори
- официално възражение
- пропуски в хармонизирани стандарти
- оценяване на съответствието на машини
по приложение IV
- стандарти и равнище на техниката
Хигиенни изисквания
Хидравлична енергия
Хидравлични механизирани крепежи
Хоризонтален комитет на нотифицираните
органи

Член 7, параграф 3
Член 7, буква 4
Съображение 11
Член 10
Член 11, параграф 4

§20
§87
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§13
§119 - §121
§124

Член 12, параграф 3
Приложение I, Общ принцип 3
Приложение I, точка 2.1
Приложение I, точка 1.5.3
Приложение IV, точка 12.2

§129
§162
§277
§224
§388

Член 14, параграф 7

§137

Приложение IV, точка 1
Цитати

§388
§1

Приложение I, Общ принцип 4
Приложение I, точка 1.3.8.1
Приложение I, точка 3.4.2
Съображение 16
Член 1, параграф 1, буква ж) и
член 2, буква ж)
Член 2, буква з)
Член 13
Приложение II, част 1, раздел Б
Приложение VI
Приложение VII, част Б

§163
§213
§314
§18
§46
§77
§131
§385
§390
§394

Приложение I, точка 1.4.3
Приложение I, точка 1.4.3

§221
§221

Приложение I, точка 1.5.8
Приложение I, точка 1.5.8
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква ф)

§229
§230

Член 3
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква ф)
Приложение I, точка 1.7.4.2,
буква й)
Приложение I, точка 1.7.4.3
Приложение V, точка 13

§92

Съображение 18
Член 2, буква л)
Член 7, параграф 2

Ц
Циркуляри
Цитати

Ч
Части на приложение I
Части на трансмисии
- двигател (подвижност)
Частично комплектувани машини
- определение
- пускане на пазара
- процедура
- декларация за вграждане
- инструкции за монтаж
- съответна техническа документация
Чувствителни на електричество предпазни
устройства
Чувствителни на натиск предпазни устройства

Ш
Шум

- намаляване на емисиите
- сравнителни данни относно емисиите
- декларация (инструкция за експлоатация)
- Директива относно съоръженията,
предназначени за използване на открито
(2000/14/ЕО)
- инструкции за инсталиране и монтаж
- търговски документи
- устройства и системи за намаляване
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§273

§273
§264
§275
§389

