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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0728/2012, którą złożył Rudi Clemens (Niemcy) w sprawie 
technicznych i ergonomicznych norm dla maszyn do robót ziemnych

1. Streszczenie petycji

W dyrektywie 2006/42/WE w sprawie maszyn stwierdza się, co następuje: „Niewygoda, 
zmęczenie oraz fizyczne i psychiczne napięcie odczuwane przez operatora w zamierzonych 
warunkach użytkowania muszą być ograniczone do możliwego minimum, z uwzględnieniem 
zasad ergonomii (...)”. Zdaniem składającego petycję nie jest tak w przypadku maszyn do 
robót ziemnych. Zgodnie z obowiązującą normą (DIN EN ISO 2867) najniższy stopień 
pozwalający na dostęp do tego rodzaju maszyn umieszcza się na wysokości 70 cm. Zdaniem 
składającego petycję wysokość ta powinna wynosić 40 cm, ponieważ wysokości 70 cm nie da 
się uzasadnić aspektami ergonomii i może ona negatywnie wpływać na zdrowie operatorów 
maszyn. Składający petycję twierdzi również, że na wprowadzenie wspomnianej normy 
wpływ mieli producenci maszyn.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Składający petycję krytykuje specyfikacje wprowadzone w normie zharmonizowanej, 
wspierającej zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w 
dyrektywie w sprawie maszyn i dotyczące układów dostępu do maszyn do robót ziemnych. 
W szczególności uważa on, że w przypadku takich układów dostępu wysokość pierwszego 
stopnia nad ziemią wynosząca 700 mm jest niezgodna z wymogami przedmiotowej 
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dyrektywy dotyczącymi zasad ergonomii i może prowadzić do wypadków.
Specyfikacje zawarte w odnośnych normach europejskich

Służby Komisji analizowały specyfikacje zawarte w różnych dokumentach normatywnych i 
dotyczące układów dostępu do maszyn samojezdnych i maszyn do robót ziemnych:

* EN ISO 2867:2006 – Maszyny do robót ziemnych – Dojścia
Normą zharmonizowaną obejmującą ogólną specyfikację w odniesieniu do maszyn do robót 
ziemnych jest EN 474-1:2006+A1:2009 – Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo –
Część 1: Wymagania ogólne. Klauzula 5.2.1 aktualnej wersji ogólnej normy 
zharmonizowanej EN 474-1, która dotyczy dostępu, odnosi się do normy zharmonizowanej 
EN ISO 2867:2006 – Maszyny do robót ziemnych – Dojścia, opracowanej przez Komitet 
Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 151 – Maszyny budowlane.
Jeżeli chodzi o wysokość pierwszego stopnia nad ziemią, w tabeli 1 normy 
EN ISO 2867:2006 określa się „wymiar podstawowy” na poziomie 400 mm oraz maksymalny 
wymiar na poziomie 700 mm, zaś w przypisie rekomenduje się, by w stosowanych 
przypadkach wymiar ten nie przekraczał 600 mm.
W klauzuli 3.2 tej normy definiuje się „podstawowy wymiar” jako wartość wymiaru, która 
uwzględnia kryteria ergonomii bazujące na komforcie, i zauważa się, że akceptowalne 
wartości mieszczą się w konkretnym przedziale (od minimum do maksimum).
Ponadto norma ta obejmuje przepisy, które dotyczą uwzględniania konieczności zachowania 
odstępu między układem dostępu a przeszkodami na ziemi. W klauzuli 3.9.1 definiuje się 
„elastyczny stopień”: jako stopień zamontowany z wykorzystaniem elementów, które 
umożliwiają poruszanie się przy kontakcie z przeszkodą i powrót do położenia wyjściowego 
(tak aby zminimalizować uszkodzenia stopnia). W klauzuli 6.4 stwierdza się, że należy unikać 
montowania elastycznego stopnia (lub szeregu stopni), chyba że stopień ten może ulec 
zniszczeniu w trakcie działania maszyny. Ponadto w klauzuli 4.2 uwzględnia się specyfikację 
dotyczącą przenośnych podstawowych układów dostępu, nie podaje się jednak kryteriów 
mocowania takich układów.

* EN ISO 2867:2011
Wersja EN ISO 2867 z 2006 r. została zastąpiona zmienioną wersją: EN ISO 2867:2011. 
W zmienionej wersji termin „wymiar podstawowy” zastąpiono terminem „wymiar 
docelowy”, jednak nowy termin zdefiniowany jest w ten sam sposób (klauzula 3.1.1).
Specyfikacje zawarte w normie i dotyczące schodów i drabin zostały rozdzielone.
W tabeli 4 zmienionej normy, która dotyczy schodów, określa się wymiar docelowy na 
poziomie 400 mm oraz wymiar maksymalny na poziomie 600 mm wysokości nad ziemią w 
przypadku pierwszego stopnia. 
W tabeli 6, która dotyczy drabin i schodów jedno- lub wielostopniowych, określa się wymiar 
docelowy na poziomie 400 mm oraz wymiar maksymalny na poziomie 600 mm wysokości 
nad ziemią w przypadku pierwszego stopnia, a w przypisie stwierdza się: 

W przypadku ładowarek o sterowaniu burtowym z dużymi czerpakami lub osprzętem 
wysokość pierwszego stopnia może wynosić do 700 mm. Dotyczy to też koparek 
kompaktowych, traktorów-spychaczy, kompaktorów do odpadów i podobnych maszyn 
mających stalowe koła i podpory stabilizacyjne.

W porównaniu z wersją normy z 2006 r. maksymalny wymiar wynoszący 700 mm i 
zalecenie, że nie powinien on przekraczać 600 mm, zastąpiono maksymalnym wymiarem na 
poziomie 600 mm w przypadku większości maszyn wraz z odstępstwem obejmującym 
wymiar do 700 mm w odniesieniu do niektórych kategorii maszyn.
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A zatem specyfikacja dotycząca wysokości pierwszego stopnia, zawarta w wersji normy EN 
2867 z 2011 r., pozostała zasadniczo niezmieniona w porównaniu z wersją z 2006 r., mimo że 
obie wersje zostały sformułowane w odmienny sposób. Choć w obu wersjach określa się 
„podstawowy” lub „docelowy” wymiar na poziomie 400 mm, uznaje się, że możliwe do 
przyjęcia jest to, by pierwszy stopień znajdował się na wysokości 600 bądź 700 mm nad 
ziemią.
Zmieniona norma zawiera też specyfikację dotyczącą „składanego układu dostępu”, 
definiowanego jako układ dostępu, którego fragment składa się (np. obraca, przesuwa, składa 
się teleskopowo, jest połączony przegubowo), bez użycia lub z użyciem źródła mocy, z 
położenia przed zastosowaniem (klauzula 3.2.1.2), oraz „zasilanego składanego układu 
dostępu”, definiowanego jako układ dostępu, który składany jest z wykorzystaniem źródła 
mocy w maszynie (klauzula 3.2.1.3). W klauzuli 4.2 zmienionej normy podaje się specyfikację 
dla ręcznych i zasilanych składanych układów dostępu, natomiast w załączniku B –
dodatkową specyfikację dla zasilanych składanych układów dostępu do transportu osób. W 
normie tej nie określa się jednak kryteriów dotyczących mocowania takich składanych 
układów dostępu.

* EN ISO 14122-4 – Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn –
Część 4: Drabiny stałe

Seria norm zharmonizowanych EN ISO 14122, która dotyczy stałych środków dostępu do 
maszyn, została opracowana przez Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego nr 114 – Bezpieczeństwo maszyn. 
Część 3 EN ISO 14122, która dotyczy schodów i schodów drabinowych, nie obejmuje 
specyfikacji dotyczącej wysokości pierwszego stopnia nad ziemią.
W części 4 EN ISO 14122 przewiduje się specyfikację dla drabin stałych.
We wprowadzeniu do EN ISO 14122-4 stwierdza się, że określone wymiary są zgodne z 
ustalonymi danymi z zakresu ergonomii, które podaje się w EN 574-3 – Bezpieczeństwo 
maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 3: Dane antropometryczne.
W klauzuli 1 – Zakres – stwierdza się, że norma ma zastosowanie wobec wszystkich maszyn 
(stacjonarnych i samojezdnych), w przypadku których niezbędne są stałe środki dostępu, zaś 
w uwadze nr 2 zaznacza się, że w odniesieniu do maszyn samojezdnych zastosowanie mogą 
mieć alternatywne wymogi ze względu na wymiary i szczególne warunki użytkowania tych 
jednostek. 
W klauzuli 4.4.1.1 określa się, że odległość między kolejnymi szczeblami drabiny jest stała i 
wynosi od 225 mm do 300 mm. W klauzuli 4.4.1.2 określa się, że odległość między 
powierzchnią obszaru, z którego następuje odjazd, a pierwszym szczeblem jest nie większa 
niż odstęp między dwoma kolejnymi szczeblami, zauważając, że w przypadku maszyn 
samojezdnych przeznaczonych do użytku na nierównej powierzchni odległość między 
powierzchnią obszaru, z którego następuje odjazd, a pierwszym szczeblem może wynosić 
maksymalnie 400 mm.
A zatem w przypadku normy EN ISO 14122-4 możliwe do przyjęcia wartości wysokości nad 
ziemią pierwszego szczebla drabiny w układach dostępu do terenowych maszyn 
samojezdnych muszą miesić się w przedziale od 225 mm do 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Bezpieczeństwo maszyn – Część 3: Zasady ergonomii przy 
projektowaniu maszyn samojezdnych

Sprawozdanie techniczne Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 614-3:2012 zostało 
opracowane przez Komitet Technicznych nr 122 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 
– Ergonomia.
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Klauzula 4.5 sprawozdania technicznego dotyczy projektowania układu dostępu i ogólnie 
odnosi się do normy EN ISO 14122 (zob. wyżej).
W klauzuli 4.5.2 sprawozdania technicznego, która dotyczy schodów i drabin, stwierdza się:

W przypadku maszyn terenowych wysokość pierwszego stopnia nad ziemią powinna 
wynosić 300 mm lub 400 mm. W normie EN ISO 2867 podaje się wytyczne dla projektanta 
schodów i drabin do maszyn do robót ziemnych i zaznacza, że w stosownych przypadkach 
wymiar nie powinien przekraczać 600 mm. W rzeczywistości ten ostatni wymiar jest 
niewłaściwie stosowany w wielu rodzajach maszyn do robót ziemnych wykorzystywanych 
w terenie. Jest on nieadekwatny, szczególnie w przypadku 5. percentyla populacji oraz 
osób starszych. W takim przypadku należy zaprojektować odpowiednie urządzenia o 
następujących cechach:

 nachylenie drabiny, zob. EN ISO 2867:2006;
 nachylenie schodów, zob. EN ISO 14122-1:2001;
 wydłużenie poprzez obrócenie pierwszego (najniższego) stopnia;
 montaż schodów i schodów drabinowych, tak aby można było je nachylić zgodnie z 

zaleceniami normy EN ISO 14122-3.
UWAGA: W normie EN ISO 2867:2006 określa się maksymalną wysokość 700 mm w 
przypadku maszyn do robót ziemnych, co jest nieadekwatne do możliwości niższych bądź 
starszych operatorów i może stwarzać znaczące ryzyko wypadku dla wszystkich 
operatorów. Należy przestrzegać zalecanej wysokości od 300 mm do 400 mm, nawet w 
odniesieniu do terenowych maszyn samojezdnych, na przykład w oparciu o układy 
umożliwiające podniesienie, odchylenie czy złożenie pierwszego stopnia przy napotkaniu 
przeszkody (układy montowane elastycznie, zob. EN ISO 2867:2006).

Uwagi Komisji 

Po pierwsze należy zauważyć, że normy zharmonizowane dla konkretnych kategorii maszyn 
(normy typu C), takie jak EN 474-1 i EN ISO 2867, mogą obejmować specyfikacje, które 
różnią się od specyfikacji zawartej w normie ogólnej i dotyczącej kwestii bezpieczeństwa 
maszyn (norma typu B), takiej jak norma EN ISO 14122-4, oraz że w takich przypadkach 
pierwszeństwo mają wymogi normy typu C. Należy też zauważyć, że sprawozdanie 
techniczne 614-3 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nie jest normą i w związku z 
tym ma wyłącznie charakter informacyjny.
Niemniej jednak Komisja zauważa, że maksymalny wymiar na poziomie 600–700 mm, który 
w normach EN 474-1 i EN ISO 2867 uznaje się za możliwy do przyjęcia w odniesieniu do 
wysokości nad ziemią pierwszego stopnia układów dostępu w maszynach do robót ziemnych, 
jest znacznie większy niż wartość maksymalna określona w normie typu B dla terenowych 
maszyn samojezdnych. Ponadto w sprawozdaniu technicznym opublikowanym przez Komitet 
Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujący się ergonomią wartość 
600–700 mm jest otwarcie krytykowana, ponieważ jej stosowanie może stanowić źródło 
wypadków.
Komisja odnotowuje też, że krytykę zbyt dużej wysokości nad ziemią pierwszego stopnia w 
układach dostępu w przypadku maszyn samojezdnych podzielają też przedstawiciele 
użytkowników tych maszyn, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
W projekcie Bezpieczeństwo konstrukcyjne, które zostało zrealizowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Producentów Kruszyw (UEPG) na podstawie informacji zwrotnych od 
przedsiębiorstw będących członkami tej organizacji, zaleca się osiągnięcie następujących 
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„celów zasadniczych”:
 3. Pierwszy stopień znajduje się na wysokości nie większej niż 300 mm nad ziemią.
 4. Przynajmniej te stopnie, które mogą ulec zniszczeniu (w przypadku użytkowania 

maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem), muszą się składać, kiedy napotkają elementy 
powodujące uszkodzenia.'

Podobne wnioski sformułowano w ramach projektu realizowanego przez Wydział ds. 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych w oparciu o 
informacje zwrotne systematycznie zbierane od operatorów maszyn w 6 państwach 
członkowskich UE i dotyczące wykorzystania wózków podnośnikowych ze zmienną fazą 
wysięgu, w tym maszyn terenowych. W odniesieniu do układów dostępu w projekcie tym 
zalecono:

Pierwszy stopień nie powinien znajdować się wyżej niż 350 mm nad ziemią. Stopnie 
mogą być składane, a najlepiej sterowane z użyciem źródła zasilania, tak aby unikać 
uszkodzeń w trakcie jazdy po nierównym terenie.

W świetle powyższych informacji Komisja zwróci się do Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego o ponowne przeanalizowanie specyfikacji zawartych w normach 
zharmonizowanych EN 474-1 i EN ISO 2867 w celu dopilnowania, by wysokość pierwszego 
stopnia w układach dostępu do maszyn do robót ziemnych została określona zgodnie z 
zasadami ergonomii oraz by w przypadkach, w których niezbędne jest zachowanie większej 
odległości ze względu na konieczność unikania przeszkód znajdujących się na ziemi, 
wymagane dostępu.


