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Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0728/2012, adresată de Rudi Clemens, de cetățenie germană, privind 
standardele tehnice și ergonomice aplicabile utilajelor pentru lucrări de 
terasamente

1. Rezumatul petiției

Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice prevede că: „Pentru condițiile inițiale de 
utilizare, lipsa de confort, oboseala și stresul fizic și psihic cu care se confruntă operatorul 
trebuie să fie reduse la minim, având în vedere principiile de ergonomie...” În opinia 
petiționarului, acest lucru nu este valabil în cazul accesului la utilajele pentru lucrări de 
terasamente. Conform standardelor actuale (DIN EN ISO 2867), înălțimea treptei celei mai de 
jos care permite intrarea în utilaj este de 70 cm. Petiționarul consideră că aceasta ar trebui să 
fie stabilită la 40 cm deoarece înălțimea de 70 cm nu se justifică din punct de vedere 
ergonomic și ar putea pune în pericol sănătatea operatorilor de pe utilaje. Petiționarul 
consideră, de asemenea, că stabilirea acestui standard a fost influențată de către producătorii 
de utilaje.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013.

Petiționarul critică specificațiile din standardul armonizat care fundamentează cerințele 
esențiale de sănătate și securitate din Directiva privind echipamentele tehnice referitoare la 
sistemele de acces ale utilajelor pentru lucrări de terasamente. În special, el consideră că 
valoarea de 700 mm pentru înălțimea de la sol a primei trepte a unor astfel de sisteme de 
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acces nu respectă cerințele din Directiva privind principiile ergonomice și poate cauza 
accidente.
Specificațiile din standardele europene relevante

Serviciile Comisiei au examinat specificațiile din diferite documente normative privind 
sistemele de acces ale utilajelor mobile și ale utilajelor pentru lucrări de terasamente:

* EN ISO 2867:2006 – Utilaje pentru lucrări de terasamente – Sisteme de acces.
Standardul armonizat care prevede specificații generale privind utilaje pentru lucrări de 
terasamente este EN 474-1:2006+A1:2009 – Utilaje pentru lucrări de terasamente –
Siguranță – Partea 1: Cerințe generale. Clauza 5.2.1 din versiunea actuală a standardului 
general armonizat EN 474-1 privind accesul se referă la standardul armonizat 
EN ISO 2867:2006 – Utilaje pentru lucrări de terasamente – Sisteme de acces, elaborat de 
CEN TC 151 – Utilaje de construcții.
În ceea ce privește înălțimea de la sol a primei trepte, tabelul 1 din EN ISO 2867:2006 
specifică o „dimensiune de bază” de 400 mm și o dimensiune maximă de 700 mm, cu o notă 
de subsol prin care se recomandă ca, „oricând este practic, dimensiunea să nu depășească 
600 mm.”
Clauza 3.2 din standard definește „dimensiunea de bază” ca „o valoarea dimensională care ia 
în considerare criterii ergonomice bazate pe confort”, cu o notă prin care se prevede că 
„valorile admisibile se încadrează în intervalul specificat (de la minimum la maximum)”.
În plus, standardul include dispoziții pentru luarea în considerare a nevoii de distanță între 
sistemul de acces și obstacolele de pe sol. Clauza 3.9.1 definește „treapta flexibilă” ca o 
„treaptă care este montată cu un material care se mișcă atunci când intră în contact cu un 
obstacol și revine la poziția sa inițială (acționează pentru a reduce la minimum avarierea 
treptei)”. Clauza 6.4 prevede că „ar trebui evitată montarea de trepte flexibile (sau o serie de 
trepte), cu excepția cazului în care treapta este predispusă la avariere în timpul exploatării 
utilajului.” În plus, clauza 4.2 prevede specificații privind sistemul de acces primar mobil, dar 
nu prevede criterii de montare a acestor sisteme.

* EN ISO 2867:2011.
Versiunea din 2006 a EN ISO 2867 a fost înlocuită de o versiune revizuită: 
EN ISO 2867:2011. 
În versiunea revizuită, termenul „dimensiune de bază” a fost înlocuit de termenul „dimensiune 
vizată”, cu toate acestea, noul termen este definit la fel (clauza 3.1.1).
Specificațiile din standard privind scările fixe și scările mobile au fost separate.
Tabelul 4 din standardul revizuit privind scările fixe prevede a dimensiune vizată de 400 mm 
și o dimensiune maximă de 600 mm pentru înălțimea de la sol a primei trepte. 
Tabelul 6 privind scările mobile și treapta unică sau treptele multiple prevede a dimensiune 
vizată de 400 mm și o dimensiune maximă de 600 mm pentru înălțimea de la sol a primei 
trepte, iar într-o notă de subsol se prevede că: 

„Înălțimea primei trepte pentru încărcătoarele compacte care au cupe mari sau anexe 
poate fi de 700 mm. Aceasta se aplică, de asemenea, excavatoarelor compacte, 
buldozerelor cu șenile, compactoarelor pentru depozitele de deșeuri și utilajelor 
derivate cu roți din oțel și suporți.” 

Comparativ cu versiunea din 2006 a standardului, dimensiunea maximă de 700 mm, cu 
recomandarea de a nu depăși 600 mm, a fost înlocuită cu o dimensiune maximă de 600 mm, 
cu o derogare de până la 700 mm pentru anumite categorii de utilaje.
Prin urmare, deși sunt formulate diferit, specificațiile versiunii din 2011 a EN 2867 privind 
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înălțimea primei trepte sunt practic neschimbate comparativ cu versiunea din 2006. Deși 
ambele versiuni specifică o dimensiune „de bază” sau „vizată” de 400 mm, ele consideră 
admisibilă o primă treaptă cu înălțimea de 600 sau 700 mm de la sol.
Standardul revizuit include, de asemenea, specificații noi privind un „sistem de acces pliabil” 
definit ca un „sistem de acces cu o parte care se pliază (de exemplu se rotește, face o mișcare 
de translație, are o mișcare telescopică, are articulații), cu sau fără sursă de energie, dintr-o 
poziție de depozitare înainte de a fi utilizată” (clauza 3.2.1.2), precum și un „sistem de acces 
pliabil mecanizat” definit ca un „sistem de acces care se pliază cu ajutorul unei surse de 
energie montate pe utilaj” (clauza 3.2.1.3). Clauza 4.2 din standardul revizuit prevede 
specificații privind sistemele de acces pliabil manuale sau mecanizate, în timp ce anexa B 
prevede specificații suplimentare privind sistemele de acces pliabile mecanizate care 
transportă o persoană. Cu toate acestea, standardul nu prevede criterii de montare a acestor 
sisteme de acces pliabile.

* EN ISO 14122-4 – Siguranța utilajelor – Mijloace permanente de acces la utilaje –
Partea 4: Scări fixe.

Serie EN ISO 14122 de standarde armonizate care tratează mijloacele permanente de acces la 
utilaj a fost elaborată de CEN TC 114 – Siguranța utilajelor. 
Partea 3 din EN ISO 14122 privind scările fixe și scările mobile nu include specificații pentru 
înălțimea de la sol a primei trepte.
Partea 4 din EN ISO 14122 prevede specificații pentru scările fixe.
În partea introductivă a EN ISO 14122-4 se declară că dimensiunile specificate sunt 
compatibile cu datele ergonomice consacrate prezentate în EN 574-3 – Siguranța utilajelor –
Dimensiunile corpului uman – Partea 3: Date antropometrice.
În clauza 1 – Domeniul de aplicare – se declară că „standardul se aplică tuturor utilajelor 
(staționare și mobile) la care sunt necesare mijloace fixe de acces”, în timp ce nota 2 indică 
faptul că, „pentru utilajele mobile, se pot aplica cerințe alternative din cauza dimensiunilor 
lor și a condițiilor speciale de utilizare.”
Clauza 4.4.1.1 prevede că spațiul între trepte succesive de scară este constant și măsoară între 
225 mm și 300 mm. Clauza 4.4.1.2 prevede că distanța între suprafața de mers a zonei de 
plecare și prima treaptă nu depășește spațiul între două trepte consecutive, cu o notă care 
prevede că, în cazul utilajelor mobile care urmează să fie utilizate pe teren cu denivelări, 
distanța între suprafața de mers a zonei de plecare și prima treaptă poate fi de maximum 
400 mm.
Prin urmare, potrivit EN ISO 14122-4, valorile admise pentru înălțimea de la sol a primei 
trepte a scării de acces la utilajele mobile pentru toate tipurile de teren variază de la minimum 
225 mm la maximum 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Siguranța utilajelor – Partea 3: Principii ergonomice pentru 
proiectarea de utilaje mobile.

Raportul tehnic CEN 614-3:2012 a fost elaborat de CEN TC 122 – Ergonomie.
Clauza 4.5 din raportul tehnic tratează proiectarea de sisteme de acces și se referă, în general, 
la EN ISO 14122 (a se vedea mai sus).
Clauza 4.5.2 din raportul tehnic privind scările fixe și scările mobile prevede că:

„Înălțimea de la suprafața solului la prima treaptă, de preferat, ar trebui să fie de 
300 mm sau 400 mm pentru utilajele destinate tuturor tipurilor de teren. EN ISO 2867 
pune orientări la dispoziția proiectanților de scări fixe și scări mobile destinate utilajelor 
pentru lucrări de terasamente și prevede o notă potrivit căreia, oricând este practic, 
dimensiunea nu ar trebui să depășească 600 mm. De fapt, ultima dimensiune este greșit 
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aplicată multor tipuri de utilaje pentru lucrări de terasamente destinate utilizării în 
exterior și este neadecvată, în special pentru a cincea sută parte din populație și pentru 
persoanele în vârstă. În acest caz, este necesar să se proiecteze dispozitive adecvate care 
au următoarele caracteristici:

 înclinația scării mobile, a se vedea EN ISO 2867:2006;
 înclinația scării fixe, a se vedea EN ISO 14122-1:2001;
 extindere prin pivotarea primei (celei mai de jos) trepte;
 se aranjează scările mobile și scările fixe astfel încât să poată fi înclinate astfel 

cum se recomandă în EN ISO 14122-3.
NOTĂ: EN ISO 2867:2006 specifică o valoarea maximă de 700 mm în ceea ce privește 
utilajele pentru lucrări de terasamente, care nu este adecvată capacității operatorilor mai 
mici de statură sau mai în vârstă și prezintă un risc considerabil de accidente pentru toți 
operatorii. Înălțimea recomandată cuprinsă între 300 mm și 400 mm ar trebui respectată, 
chiar și în cazul utilajelor mobile pentru toate tipurile de teren, de exemplu, prin 
intermediul unor sisteme care permit ca prima treaptă să se ridice, să basculeze în sus 
sau să se retragă în cazul unor obstacole (pentru soluții flexibile montate, a se vedea 
EN ISO 2867:2006).”

Observațiile Comisiei 

Mai întâi ar trebui observat faptul că standardele armonizate privind anumite categorii de 
utilaje (standarde de tip C), precum EN 474-1 și EN ISO 2867, pot include specificații care 
diferă față de cele dintr-un standard general care tratează un aspect privind siguranța utilajelor 
(standarde de tip B), precum EN ISO 14122-4, și că, în astfel de cazuri, cerințe din standardul 
de tip C au prioritate. De asemenea, ar trebui observat faptul că raportul tehnic CEN 614-3 nu 
este un standard și, prin urmare, este pur informativ.
Cu toate acestea, Comisia observă că dimensiunea maximă de 600-700 mm considerată 
admisibilă de EN 474-1 și EN ISO 2867 pentru înălțimea de la sol a primei trepte a sistemului 
de acces al utilajelor pentru lucrări de terasamente este cu mult mai mare decât valoarea 
maximă prevăzută de standardul de tip B pentru utilajele mobile pentru toate tipurile de teren. 
În plus, valoarea de 600-700 mm este criticată în mod explicit ca sursă de accidente în 
raportul tehnic publicat de Comisia tehnică CEN pentru ergonomie.
Comisia mai observă că și reprezentanții utilizatorilor utilajelor, atât angajatorii, cât și 
lucrătorii, critică înălțimea excesivă de la sol a primei trepte a sistemelor de acces ale 
utilajelor mobile.
Proiectul „Siguranța prin proiectare” desfășurat de Asociația Producătorilor de Agregate 
Minerale din Europa (UEPG), pe baza feedbackului primit de la societățile membre, 
recomandă ca „aspirații principale”

 3. „Prima treaptă nu trebuie să se afle la o înălțime mai mare de 300 mm de la sol.
 4. Cel puțin treptele predispuse la avariere (destinate utilizării normale a utilajelor) 

trebuie să fie pliabile în caz de pericol.”
Concluzii similare au fost desprinse dintr-un proiect dezvoltat de Departamentul pentru 
sănătate și securitate din cadrul Institutului European al Sindicatelor pe baza colectării 
sistematice de feedback de la operatorii de utilaje din 6 state membre ale UE privind utilizarea 
autoîncărcătoarelor rază de acțiune variabilă, inclusiv a utilajelor pentru toate tipurile de teren. 
În ceea ce privește sistemele de acces, proiectul recomandă următoarele:

„Prima treaptă nu se află la o înălțime mai mare de 350 mm de la sol. Treptele pot fi 
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pliabile, de preferat mecanizate, pentru a preveni avarierea atunci când se merge pe 
teren accidentat.”

În lumina celor de mai sus, Comisia va solicita CEN să reexamineze specificațiile din 
standardele armonizate EN 474-1 și EN ISO 2867 pentru a se asigura că înălțimea primei 
trepte a sistemelor de acces ale utilajelor pentru lucrări de terasamente este prevăzută în 
conformitate cu principiile ergonomice și că, în cazul în care este nevoie de o distanță mai 
mare pentru a evita obstacolele de pe sol, este prevăzută montarea unor sisteme de acces 
pliabile.


