
CM\925865MT.doc PE504.266v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.1.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0728/2012, imressqa minn Rudi Clemens, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar l-istandards tekniċi u ergonomiċi għall-makkinarju li 
jċaqlaq l-art

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-Direttiva 2006/42/KE dwar il-makkinarju tistabbilixxi li: "Skont il-kondizzjonijiet intiżi 
tal-użu, l-iskumdità, l-għejja u t-tensjoni fiżika u psikoloġika li jħabbat wiċċu magħhom l-
operatur għandhom jitnaqqsu sal-inqas livell possibbli, filwaqt li jittieħed kont tal-prinċipji 
ergonomiċi bħal…" Fl-opinjoni tal-petizzjonant, dan mhuwiex il-każ fir-rigward tal-aċċess 
għall-makkinarju li jċaqlaq l-art. Taħt l-istandard attwali (DIN EN ISO 2867) l-għoli tat-tarġa 
l-iktar baxxa għal aċċess għal dan il-makkinarju huwa stabbilit għal 70 cm. Il-petizzjonant 
jikkunsidra li din iċ-ċifra għandha tkun 40 cm, minħabba li 70 cm mhuwiex ġustifikabbli 
ergonomikament u jista’ jkun ta’ ħsara għas-saħħa tal-operaturi tal-makkinarju. Il-
petizzjonant jikkunsidra wkoll li l-istipular ta’ dan l-istandard ġie influwenzat mill-produtturi 
tal-makkinarju.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-petizzjonant jikkritika l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard armonizzat li jappoġġa r-rekwiżiti 
essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà tad-Direttiva dwar il-Makkinarju fir-rigward tas-sistemi ta’ 
aċċess għall-gafef. B’mod partikolari, huwa jqis li d-dimensjoni ta’ 700 mm għall-għoli mill-
art tal-ewwel tarġa għal tali sistemi ta’ aċċess mhix konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
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il-prinċipji ergonimiċi u li tista’ twassal għal aċċidenti.
L-ispeċifikazzjonijiet tal-istandards rilevanti Ewropej

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-ispeċifikazzjonijiet tad-diversi dokumenti normattivi 
relatati mas-sistemi ta’ aċċess għall-makkinarju mobbli u l-gafef:

* EN ISO 2867:2006– Gafef – Sistemi ta’ aċċess.
L-istandard armonizzat li jipprovdi speċifikazzjonijiet ġenerali għall-gafef huwa 
EN 474-1:2006+A1:2009 – Gafef – Sigurtà – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali. Il-klawżola 5.2.1 tal-
verżjoni attwali tal-istandard ġenerali armonizzat EN 474-1 rigward l-aċċess tirreferi għall-
istandard armonizzat EN ISO 2867:2006 – Gafef – Sistemi ta’ aċċess, żviluppat minn CEN 
TC 151 – Tagħmir għall-kostruzzjoni.
Rigward l-għoli mill-art tal-ewwel tarġa, it-Tabella 1 tal-EN ISO 2867:2006 tispeċifika 
"dimensjoni bażika" ta’ 400 mm u dimensjoni massima ta’ 700 mm, b’nota f’qiegħ il-paġna li 
tirrakkomanda li, "meta prattiku, id-dimensjoni m’għandhiex taqbeż is-600 mm."
Il-klawżola 3.2 tal-istandard tiddefinixxi "dimensjoni bażika" bħala "valur dimensjonali li jqis 
il-kriterji ergonimiċi bbażati fuq il-kumdità", b’nota li tiddikjara li "l-valuri aċċettabbli huma 
fil-firxa speċifikata (mill-minimu sal-massimu)".
Aktar minn hekk, l-istandard jinkludi dispożizzjonijiet li jqisu l-bżonn ta’ spazju bejn is-
sistema ta’ aċċess u l-ostakoli fuq l-art. Il-klawżola 3.9.1 tiddefinixxi "tarġa flessibbli": bħala 
"tarġa li tintrama b’materjal li jiċċaqlaq meta taħbat ma’ ostakolu u terġa’ lura għall-post 
oriġinali tagħha (biex tiġi minimizzata l-ħsara fuq it-tarġa)". Il-klawżola 6.4 tgħid li "turġien 
armati b’mod flessibbli (jew serje ta’ turġien) għandhom jiġu evitati sakemm it-tarġa ma 
tkunx suxxettibbli għal ħsara waqt operazzjoni makkinarja." Barra minn hekk, il-klawżola 4.2 
tagħti l-ispeċifikazzjonijiet għal sistemi ta’ aċċess primarji mobbli, iżda ma tagħtix kriterji 
għall-immuntar ta’ tali sistemi.

* EN ISO 2867:2011.
Il-verżjoni 2006 tal-EN ISO 2867 inbidlet minn verżjoni riveduta: EN ISO 2867:2011. 
Fil-verżjoni riveduta t-terminu "dimensjoni bażika" nbidel fit-terminu "dimensjoni mira", 
madankollu t-terminu l-ġdid huwa definit bl-istess mod (il-klawżola 3.1.1).
L-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard rigward it-turġien u s-slielem ġew separati.
It-Tabella 4 tal-istandard rivedut, rigward it-turġien, tispeċifika dimensjoni mira ta’ 400 mm u 
dimensjoni massima ta’ 600 mm għall-għoli mill-art tal-ewwel tarġa. 
It-Tabella 6, rigward is-slielem u t-turġien singoli jew multipli, tispeċifika dimensjoni mira ta’ 
400 mm u dimensjoni massima ta’ 600 mm għall-għoli mill-art tal-ewwel tarġa, waqt li n-nota 
f’qiegħ il-paġna tgħid li: 

"L-għoli tal-ewwel tarġa tal-magni tat-tagħbija skid-steer bi bramel jew tagħmir kbar 
jista’ jkun sa 700 mm. Dan japplika wkoll għal skavaturi kumpatti, trakters li jċaqalqu 
ġebel eċċ., makkinarju li jikkonsolida mili tal-art u makkinarju derivattiv b’roti tal-
azzar u rombli."

Meta mqabbla mal-verżjoni 2006 tal-istandard, id-dimensjoni massima ta’ 700 mm 
b’rakkomandazzjoni li ma taqbiżx is-600 mm inbidlet b’dimensjoni massima ta’ 600 mm 
għall-maġġoranza tal-makkinarji b’deroga sa 700 mm għal ċerti kategoriji ta’ makkinarju.
B’hekk, għalkemm huma formulati b’mod differenti, l-ispeċifikazzjonijiet tal-verżjoni 2011 
ta’ EN 2867 rigward l-għoli tal-ewwel tarġa, essenzjalment ma nbidlux meta mqabbla mal-
verżjoni 2006. Għalkemm iż-żewġ verżjonijiet jispeċifikaw dimensjoni "bażika" jew "mira" 
ta’ 400 mm, iqisu li l-ewwel tarġa b’għoli ta’ 600 jew 700 mm mill-art hija aċċettabbli.
L-istandard rivedut jinkludi wkoll speċifikazzjonijiet ġodda għal "sistema ta’ aċċess li 
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tinġibed" li jiddefinixxiha bħala "sistema ta’ aċċess li għandha parti li tinġibed lura 
(pereżempju ddur, tinqaleb, tiqsar/titwal, tingħaqqad), bi jew mingħajr sors ta’ enerġija, 
minn pożizzjoni magħluqa qabel ma tintuża" (il-klawżola 3.2.1.2), u "sistema ta’ aċċess li 
tinġibed bil-magna" definita bħala "sistema ta’ aċċess li tinġibed lura minn sors ta’ enerġija 
fil-makkinarju" (il-klawżola 3.2.1.3). Il-klawżola 4.2 tal-istandard rivedut tagħti l-
ispeċifikazzjonijiet ta’ sistemi ta’ aċċess li jinġibdu manwalment jew bil-magna filwaqt li l-
Anness B jagħti speċifikazzjonijiet addizzjonali għal sistemi ta’ aċċess li jinġbdu bil-magna li 
jittrasportaw persuna. Madankollu, l-istandard ma jagħtix kriterji għall-immuntar ta’ tali 
sistemi ta’ aċċess li jinġibdu.

* EN ISO 14122-4 – Sigurtà ta’ makkinarju – Mezzi permanenti ta’ aċċess għal 
makkinarju – Parti 4: Slielem fissi.

Is-serje EN ISO 14122 ta’ standards armonizzati li tittratta l-mezzi permanenti ta’ aċċess għal 
makkinarju ġiet żviluppata minn CEN TC 114 – Sigurtà ta’ makkinarju. 
Il-Parti 3 tal-EN ISO 14122 rigward it-turġien u s-slielem forfiċi ma tinkludix l-
ispeċifikazzjonijiet għall-għoli mill-art tal-ewwel tarġa.
Il-Parti 4 tal-EN ISO 14122 tipprovdi speċifikazzjonijiet għal slielem fissi.
L-introduzzjoni tal-EN ISO 14122-4 tgħid li d-dimensjonijiet speċifikati huma konsistenti 
ma’ dejta ergonomika stabbilita mogħtija f’EN 574-3 – Sigurtà ta’ makkinarju – Qisien tal-
ġisem uman – Parti 3: Data atropometrika.
Il-klawżola 1 – Għan – tgħid li "l-istandard japplika għall-makkinarji kollha (wieqfa u 
mobbli) li jeħtieġu mezz fiss ta’ aċċess", waqt li n-nota 2 tindika li, "għall-makkinarju mobbli, 
jistgħu japplikaw rekwiżiti alternattivi minħabba d-dimensjoni u l-kondizzjonijiet partikolari 
tal-użu tagħhom." 
Il-klawżola 4.4.1.1. tispeċifika li l-ispazju bejn skaluni suċċessivi ta’ slielem għandu jkun 
kostanti u għandu jkun bejn 225 mm u 300 mm. Il-klawżola 4.4.1.2 tispeċifika li d-distanza 
bejn il-wiċċ li tista’ timxi fuqu taż-żona ta’ tluq u l-ewwel skaluna m’għandhiex taqbeż l-
ispazju ta’ bejn żewġ skaluni konsekuttivi, b’nota li tgħid li, f’każ ta’ makkinarju mobbli li 
jkun se jintuża fuq art imħarbta, id-distanza bejn il-wiċċ li tista’ timxi fuqu taż-żona ta’ tluq u 
l-ewwel skaluna tista’ tkun ta’ massimu ta’ 400 mm.
B’hekk, għall-EN ISO 14122-4, il-valuri aċċettabbli għall-għoli mill-art tal-ewwel skaluna ta’ 
sellum għal aċċess għall-makkinarju mobbli li jintuża fuq kull xorta ta’ art tvarja minn 
minimu ta’ 225 mm għal massimu ta’ 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Sigurtà ta’ makkinarju – Parti 3: Prinċipji ergonomiċi għad-
disinn ta’ makkinarju mobbli.

Ir-Rapport Tekniku CEN 614-3:2012 ġie żviluppat minn CEN TC 122 – Ergonomika
Il-klawżola 4.5 tar-Rapport tekniku tittratta d-disinn tas-sistema ta’ aċċess u tirreferi, b’mod 
ġenerali, għall-EN ISO 14122 (ara ’l fuq).
Il-klawżola 4.5.2 tar-Rapport tekniku rigward it-turġien u l-islielem tgħid:

"L-għoli mill-art sal-ewwel tarġa preferibbilment għandu jkun ta’ 300 mm jew 400 mm 
għall-makkinarji li jintużaw fuq kull xorta ta’ art. EN ISO 2867 jagħti gwida lid-disinjatur 
tat-turġien u l-islielem għall-gafef u jinnota li "meta prattiku, id-dimensjoni m’għandhiex 
taqbeż is-600 mm. Fil-fatt, id-dimensjoni tal-aħħar ġiet applikata b’mod ħażin fuq bosta 
tipi ta’ gafef għall-barra u hija inadegwata, b’mod partikolari għal5 fil-mija tal-
popolazzjoni u għall-persuni anzjani. F’dak il-każ, huwa neċessarju li jiġi disinjat 
tagħmir xieraq bil-karatteristiċi li ġejjin:

 inklinazzjoni tas-sellum, ara EN ISO 2867:2006;
 inklinazzjoni tat-turġien, ara EN ISO 14122-1:2001;
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 estensjoni bit-tidwira tal-ewwel tarġa (l-aktar baxxa);
 il-modifikazzjoni tat-turġien u l-islielem forfiċi sabiex ikunu jistgħu jinklinaw kif 

rakkomandat f’EN ISO 14122-3.
NOTA: L-istandard EN ISO 2867:2006 jispeċifika massimu ta’ 700 mm għall-gafef, li 
mhux konformi mal-kapaċità ta’ operaturi iżgħar jew eqdem u jikkawża riskju 
konsiderevoli ta’ aċċidenti għall-operaturi kollha. L-għoli rakkomandat minn 300 mm sa 
400 mm għandu jiġi rispettat, anke fuq makkinarju mobbli li jintuża fuq kull xorta ta’ art, 
pereżempju, permezz ta’ sistemi li jippermettu li l-ewwel tarġa titla’, tinklina ’l fuq jew 
tinġibed f’każ ta’ ostakoli (għal soluzzjonijiet li jintramaw b’mod flessibli, ara 
EN ISO 2867:2006)."

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

L-ewwel nett wieħed għandu jinnota li l-istandards armonizzati għal kategoriji speċifiċi ta’ 
makkinarju (standards tat-tip C) bħal EN 474-1 u EN ISO 2867 jistgħu jinkludu 
speċifikazzjonijiet li jkunu differenti minn dawk ta’ standard ġenerali li jittratta aspett tas-
sigurtà ta’ makkinarju (standard tat-tip B) bħal EN ISO 14122-4 u li, f’tali każijiet, ir-
rekwiżiti tal-istandard tat-tip C jieħdu l-preċedenza. Wieħed għandu jinnota wkoll li r-Rapport 
Tekniku CEN 614-3 mhux standard u għaldaqstant għandu rwol purament informattiv.
Madankollu, il-Kummissjoni tinnota li d-dimensjoni massima ta’ 600-700 mm li hija 
kkunsidrata aċċettabbli minn EN 474-1 u EN ISO 2867 għall-għoli mill-art tal-ewwel tarġa ta’ 
sistema ta’ aċċess għall-gafef hija ferm ogħla mill-valur massimu speċifikat mill-istandard tat-
tip B għall-makkinarju mobbli li jintuża fuq kull xorta ta’ art. Aktar minn hekk, il-valur ta’ 
600-700 mm huwa espliċitament ikkritikat mir-Rapport Tekniku ppubblikat mill-Kumitat 
Tekniku CEN għall-ergonomika bħala sors ta’ aċċidenti.
Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-kritika għall-għoli eċċessiv mill-art tal-ewwel tarġa ta’ 
sistemi ta’ aċċess għall-makkinarju mobbli hija kondiviża mir-rappreżentanti tal-utenti tal-
makkinarju, kemm min iħaddem kif ukoll ħaddiema.
Il-proġett "Aktar Siguri permezz tad-Disinn" li twettaq mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Aggregati abbażi tal-feedback mill-Kumpaniji membri jirrakkomanda bħala "aspirazzjonijiet 
ewlenin":

 ‘3. "L-ewwel tarġa ma tkunx aktar minn 300 mm mill-art.
 4. Tal-inqas it-turġien li jistgħu jsofru ħsara (għall-użu maħsub tal-makkinarju) 

għandhom jinġibdu lura mill-periklu."
Intlaħqu konklużjonijiet simili minn proġett żviluppat mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sigurtà 
tal-Istitut Ewropew tat-Trade Unions abbażi ta’ ġabra sistematika ta’ feedbacks minn 
operaturi ta’ makkinarju f’sitt Stati Membri tal-UE rigward l-użu ta’ trakkijiet ta’ rfigħ 
b’distanza varja, inkluż makkinarju li jintuża fuq kull xorta ta’ art. Fir-rigward tas-sistemi ta’ 
aċċess, il-proġett jirrakkomanda:

"L-ewwel tarġa m’għandhiex tkun aktar minn 350 mm mill-art. It-turġien jistgħu 
jinġibdu lura, preferibbilment bil-magna, biex jipprevienu ħsara waqt sewqan fuq art 
imħarbta."

Fid-dawl ta’ dak t’hawn fuq, il-Kummissjoni se titlob lis-CEN tikkonsidra mill-ġdid l-
ispeċifikazzjonijiet tal-istandards armonizzati EN 474-1 u EN ISO 2867 sabiex jiġi żgurat li l-
għoli tal-ewwel tarġa ta’ sistemi ta’ aċċess għall-gafef tkun speċifika skont il-prinċipji 
erġonimiċi u li, meta jkun meħtieġ spazju akbar biex jiġu evitati ostakli fl-art, ikun meħtieġ l-
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immuntar ta’ sistemi ta’ aċċess li jinġibdu lura.


