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Předmluva
Tento dokument (EN 12312-14:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 274 „Pozemní
zařízení pro letadla“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
Tento dokument je určen k používání společně s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4.
Části EN 12312 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky jsou:

Část 1:

Schody pro cestující

Část 2:

Cateringová vozidla

Část 3:

Pojízdné pásové dopravníky

Část 4:

Nástupní mosty pro cestující

Část 5:

Zařízení pro plnění paliva do letadel

Část 6:

Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

Část 7:

Zařízení k přemísťování letadel

Část 8:

Schody a plošiny pro údržbu

Část 9:

Nakládače kontejnerů/palet

Část 10:

Přepravníky kontejnerů/palet

Část 11:

Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

Část 12:

Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

Část 13:

Zařízení pro obsluhu toalet

Část 14:

Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující

Část 15:

Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

Část 16:

Vzduchové spouštěcí zařízení

Část 17:

Klimatizační zařízení

Část 18:

Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

Část 19:

Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Část 20:

Elektrické pozemní energetické zdroje

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Úvod
Tato evropská norma stanovuje zdravotní a bezpečnostní požadavky a také některé funkční a
výkonové požadavky pro přepravní a nástupní zařízení určená pro převoz invalidních nebo

nezpůsobilých cestujících na letištní ploše mezi odbavovací budovou a letadlem. Hlavními faktory při
konstrukci tohoto zařízení, významnými pro bezpečnost, jsou zvážení psychologických aspektů, tj. pocit
pohody a bezpečí, a psychické pohodlí cestujícího a zamezení panice.
K zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, ekonomičnosti a použitelnosti nástupních zařízení pro
invalidní/nezpůsobilé cestující jsou vzata v úvahu minimální základní kritéria. Odchylky od
doporučených kritérií by měly být použity pouze po pečlivém zvážení, rozsáhlém zkoušení a
průběžném zhodnocení v provozu, které prokázalo, že alternativní metody nebo podmínky jsou
uspokojivé.
Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.
Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento dokument
vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.
Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo
B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

Strana 7
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4,
která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby nástupních zařízení pro
invalidní/nezpůsobilé cestující, pokud jsou používána podle určení a za podmínek nesprávného použití,
které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato evropská
norma také bere v úvahu některé výkonové požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány,
výrobci letadel a pozemního zařízení pro letadla (GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími
agenturami.
Tato evropská norma definuje zvláštní bezpečnostní požadavky pro přepravní/nástupní zařízení pro
přepravu/nastupování nezpůsobilých nebo invalidních cestujících, jak jsou definováni podle 3.1, která
jsou dále uváděna jako nástupní zařízení.
Tato evropská norma platí pro ručně vedená samojízdná nástupní zařízení, samojízdná nástupní
zařízení s integrovaným místem pro řidiče a tažená nástupní zařízení, používaná k převozu invalidních
nebo nezpůsobilých cestujících na letišti mezi odbavovací budovou a odstavnou plochou letadla a k
nastupování a vystupování těchto cestujících do a z civilních letadel.
Příklady typických nástupních zařízení jsou znázorněné v příloze A.
Tato evropská norma předpokládá, že invalidní nebo nezpůsobilý cestující může být doprovázen
ošetřovatelem a může sedět na invalidním vozíku nebo ležet na pojízdných nosítkách.
Tato evropská norma také předpokládá, že použité invalidní vozíky mohou být:
–

invalidní vozíky standardního typu, tj. podle EN 12183;

–

invalidní vozíky s nebo bez zádržného systému uživatele;

–

invalidní vozíky široké jako ulička v letadle;

–

nestandardní invalidní vozíky používané na letištích;

–

invalidní vozíky nepoháněné cestujícím;

–

elektricky poháněné invalidní vozíky, tj. podle EN 12184.

POZNÁMKA Předpokládá se, že elektricky poháněné invalidní vozíky nebudou nakládány do kabiny
letadla.
Tato evropská norma neplatí pro jiné typy letadlových nakládačů, které nejsou specificky
konstruovány pro nastupování nezpůsobilých nebo invalidních cestujících, např. mobilní salonky,
nástupní mosty nebo vnější podvěsy např. používané na vrtulnících.
O hluku a vibracích pojednávají příslušné EN 1915-4 a EN 1915-3.
Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích se zřetelem ke standardnímu automobilovému
podvozku a nebezpečích od ostatních vozidel na odbavovací ploše.
Tato část EN 12312 není vhodná pro nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující, která byla
vyrobena před datem vydání této normy v CEN.

-- Vynechaný text --

