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EUROPAPARLAMENTETS OCH  

RÅDETS DIREKTIV 2005/.../EG 

av den 

 

om maskiner 

och om ändring av direktiv 95/16/EG 

 

(Text av betydelse för EES) 

 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag1, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och 

 

                                                 
1  EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 164. 
2  EGT C 311, 7.11.2001, s.1. 
3  Europaparlamentets yttrande av den 4 juli 2002 (EGT C 271 E, 12.1.2003, s. 491), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT). 
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av följande skäl: 

 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om maskiner1 utgjorde en kodifiering av direktiv 89/392/EEG2. 

Nu när nya omfattande ändringar av direktiv 98/37/EG görs, bör en omarbetning av detta 

göras av tydlighetsskäl. 

 

(2) Maskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i 

gemenskapens ekonomi. De sociala kostnaderna för det stora antal olyckor som direkt orsakas 

vid användning av maskiner kan minskas genom att säkerheten beaktas redan på 

konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation och underhåll av 

maskinerna. 

 

(3) Det åligger medlemsstaterna att inom sina respektive territorier ansvara för befolkningens, 

i synnerhet arbetstagarnas och konsumenternas, och i förekommande fall även husdjurens, 

hälsa och säkerhet samt säkerheten för egendom, med avseende på de risker som uppstår i 

samband med användning av maskiner. 

 

(4) För att garantera rättssäkerheten för användarna bör direktivets tillämpningsområde och de 

begrepp som gäller tillämpningen av direktivet preciseras så noggrant som möjligt. 

 

                                                 
1  EGT L 207, 23.7.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 98/79/EG (EGT L 331, 

7.12.1998, s. 1). 
2  EGT L 183, 29.6.1989, s. 9. 
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(5) Medlemsstaternas tvingande bestämmelser för bygghissar som är avsedda för lyft av personer 

eller personer och gods, vilka ofta kompletteras av i praktiken bindande tekniska 

specifikationer och/eller frivilliga standarder, leder inte nödvändigtvis till olika hälso- och 

säkerhetsnivåer, men utgör ändå genom sina olikheter hinder för handeln inom gemenskapen. 

Dessutom råder det avsevärda skillnader mellan de nationella systemen för bedömning av 

överensstämmelse och certifiering av dessa maskiner. Det är därför önskvärt att bygghissar 

som är avsedda för lyft av personer eller personer och gods inte undantas från direktivets 

tillämpningsområde. 

 

(6) Det är lämpligt att från direktivets tillämpningsområde undanta vapen, inbegripet skjutvapen 

som omfattas av rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och 

innehav av vapen1. Undantaget för vapen bör inte gälla bultpistoler och andra bärbara 

slagmaskiner, som drivs av en drivladdning, avsedda enbart för industriellt eller tekniskt bruk. 

Det är nödvändigt att fastställa övergångsregler som gör det möjligt för medlemsstaterna att 

godkänna utsläppande på marknaden eller idrifttagande av maskiner som är tillverkade i 

enlighet med de nationella bestämmelser som gäller när detta direktiv antas, inklusive 

bestämmelser för genomförande av konventionen av den 1 juli 1969 om ömsesidigt 

erkännande av kontrollmärkning av handeldvapen. Sådana övergångsregler kommer också att 

göra det möjligt för de europeiska standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder 

som garanterar den säkerhetsnivå som är baserad på den aktuella tekniska utvecklingsnivån. 

 

                                                 
1  EGT L 256, 13.9.1991, s. 51. 
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(7) Detta direktiv omfattar inte lyft av personer med hjälp av maskiner som inte är avsedda för 

detta. Detta påverkar emellertid inte medlemsstaternas rätt att i enlighet med fördraget vidta 

nationella åtgärder beträffande sådana maskiner i syfte att genomföra rådets 

direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid 

arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 

i direktiv 89/391/EEG).1 

 

(8) Marknadskontroll är ett viktigt verktyg, eftersom en korrekt och enhetlig tillämpning av 

direktiven därigenom kan säkerställas. En rättslig ram bör därför skapas, inom vilken en väl 

avvägd marknadskontroll kan genomföras. 

 

(9) Inom ramen för marknadskontroll bör tydlig åtskillnad göras mellan en invändning mot en 

harmoniserad standard, vilken innebär att en maskin förutsätts överensstämma med kraven, 

och skyddsklausulen för maskiner. 

 

(10) I detta direktiv avses med uttrycket "ta maskiner i drift" endast användning av maskinerna i 

sig för det avsedda eller rimligen förutsebara ändamålet. Detta utesluter dock inte att man 

anger användningsvillkor som inte avser maskinerna, förutsatt att dessa inte medför 

förändringar av maskinerna på sätt som inte anges i detta direktiv. 

 

                                                 
1 EGT L 393, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s. 46). 
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(11) Det är även nödvändigt att införa en lämplig mekanism som gör det möjligt att besluta om 

särskilda åtgärder på gemenskapsnivå där det krävs att medlemsstaterna skall förbjuda eller 

begränsa utsläppandet på marknaden av vissa typer av maskiner som innebär samma risker för 

personers hälsa och säkerhet, antingen på grund av brister i de relevanta harmoniserade 

standarderna eller på grund av deras tekniska egenskaper, eller ställa upp särskilda villkor för 

sådana maskiner. För att säkerställa en lämplig bedömning av behovet av sådana åtgärder bör 

de antas av kommissionen, biträdd av en kommitté, efter samråd med medlemsstaterna och 

andra berörda parter. Eftersom åtgärderna inte är direkt tillämpliga gentemot ekonomiska 

aktörer bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra dem. 

 

(12) De grundläggande hälso- och säkerhetskraven bör uppfyllas, för att säkerställa att maskinerna 

är säkra, och dessa krav bör tillämpas med omdöme med hänsyn till den tekniska 

utvecklingsnivån vid tillverkningstillfället och till tekniska och ekonomiska krav. 

 

(13) Om maskinerna kan användas av en konsument, dvs. en icke-professionell användare, bör 

tillverkaren ta hänsyn till detta vid konstruktionen och tillverkningen. Detsamma gäller om 

maskinerna normalt används för att tillhandahålla en tjänst åt en konsument. 

 

(14) Även om kraven i detta direktiv inte är tillämpliga fullt ut på delvis fullbordade maskiner, är 

det icke desto mindre viktigt att den fria rörligheten för sådana maskiner säkerställs genom ett 

specifikt förfarande. 

 

(15) Vid mässor, utställningar osv. bör det vara möjligt att visa maskiner som inte uppfyller 

bestämmelserna i detta direktiv. Intressenter bör dock på lämpligt sätt upplysas om att 

maskinerna inte uppfyller bestämmelserna och inte kan anskaffas i det aktuella utförandet. 
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(16) Detta direktiv anger endast de grundläggande och allmänt tillämpliga hälso- och 

säkerhetskraven, vilka kompletteras med ett antal mer specifika krav för vissa slag av 

maskiner. För att underlätta för tillverkarna att styrka att maskinerna överensstämmer med de 

grundläggande kraven och för att möjliggöra kontroller av överensstämmelsen med dessa 

krav, är det önskvärt att på gemenskapsnivå ha harmoniserade standarder för att förebygga 

sådana risker som kan uppstå till följd av konstruktion och tillverkning av maskiner. Dessa 

standarder utarbetas av privaträttsliga organ och bör även i fortsättningen vara icke-bindande. 

 

(17) Med tanke på karaktären av riskerna med att använda maskiner som omfattas av detta 

direktiv, bör det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse med de 

grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Dessa förfaranden bör utformas med hänsyn till 

hur farliga dessa maskiner är. Följaktligen bör varje maskinkategori omfattas av ett lämpligt 

förfarande som överensstämmer med rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om 

moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för 

anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i 

tekniska harmoniseringsdirektiv1, med beaktande av det slags bestyrkande som krävs för 

dessa maskiner. 

 

(18) Tillverkarna bör ha det fulla ansvaret för att certifiera att deras maskiner uppfyller 

bestämmelserna i detta direktiv. För vissa typer av maskiner som medför större risker är dock 

ett strängare certifieringsförfarande önskvärt. 

 

(19) CE-märkning bör erkännas fullt ut som den enda märkning som garanterar maskinernas 

överensstämmelse med kraven i detta direktiv. All annan märkning som kan vilseleda 

tredje man i fråga om CE-märkningen, genom innebörd och/eller utformning, bör förbjudas. 

 

                                                 
1 EGT L 220, 30.8.1993, s. 23. 
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(20) För att samma kvalitet på CE-märkningen som på tillverkarens märke skall kunna 

säkerställas, är det viktigt att märkningen görs med samma tekniska metod. För att det skall 

vara möjligt att skilja mellan CE-märkningen av vissa komponenter och CE-märkningen av 

själva maskinen, är det viktigt att den senare märkningen anbringas bredvid namnet på den 

person som har ansvaret för den, dvs. tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant. 

 

(21) Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant bör också säkerställa att en 

riskbedömning görs för den maskin som han vill släppa ut på marknaden. För detta ändamål 

bör han ta reda på vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på denna 

maskin och vilka åtgärder som måste vidtas för att uppfylla dem. 

 

(22) Innan en EG-försäkran om överensstämmelse utarbetas, är det väsentligt att tillverkaren eller 

dennes i gemenskapen etablerade befullmäktigade representant utarbetar en teknisk 

tillverkningsdokumentation. All dokumentation behöver inte nödvändigtvis finnas materiellt 

tillgänglig permanent, men måste kunna tillhandahållas på begäran. Den behöver inte 

innehålla detaljuppgifter om de olika montage som används vid tillverkningen av en maskin, 

såvida inte denna information är väsentlig för att fastställa överensstämmelse med de 

grundläggande hälso- och säkerhetskraven. 

 

(23) De som berörs av beslut som fattas i enlighet med detta direktiv bör informeras om skälen för 

beslutet samt om de möjligheter till rättslig prövning som föreligger. 

 

(24) Medlemsstaterna bör föreskriva om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i detta 

direktiv. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. 
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(25) Tillämpningen av detta direktiv på vissa maskiner som är avsedda för lyft av personer 

nödvändiggör en bättre avgränsning av de produkter som omfattas av detta direktiv i 

förhållande till de produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

hissar1. En ny avgränsning av tillämpningsområdet för det direktivet har ansetts erforderlig 

och direktiv 95/16/EG bör därför ändras i enlighet därmed. 

 

(26) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att uppställa grundläggande krav på hälsa och 

säkerhet när det gäller konstruktion och tillverkning för att öka säkerheten för maskiner som 

släpps ut på marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de 

därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

 

(27) Rådet bör enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning2 uppmuntra 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna 

samt att offentliggöra dessa tabeller. 

 

(28) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör vidtas i enlighet med 

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.3 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 EGT L 213, 7.9.1995, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2  EUT C 321, 31.12.2003. 
3 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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Artikel 1 

 

Tillämpningsområde 

 

1. Detta direktiv skall tillämpas på följande produkter: 

 

a) Maskiner. 

 

b) Utbytbar utrustning. 

 

c) Säkerhetskomponenter. 

 

d) Lyftredskap. 

 

e) Kedjor, kätting, linor och vävband. 

 

f) Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. 

 

g) Delvis fullbordade maskiner. 

 

2. Direktivet omfattar inte följande: 

 

a) Säkerhetskomponenter som är avsedda att användas som reservdelar för att ersätta 

identiska komponenter och som tillhandahålls av tillverkaren av den ursprungliga 

maskinen. 

 

b) Specialutrustning för användning på marknadsplatser och/eller nöjesfält. 
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c) Maskiner som speciellt konstruerats eller tagits i drift för kärntekniska tillämpningar 

och som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp. 

 

d) Vapen, inklusive skjutvapen. 

 

e) Följande transportmedel: 

 

− Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, för de risker som omfattas av 

Europaparlamentets och rådet direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om 

typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 

utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter till dessa fordon1, med undantag av maskiner monterade 

på dessa fordon. 

 

– Motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av rådets 

direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon2, 

med undantag av maskiner monterade på dessa fordon. 

 

− Fordon som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av 

den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon3, med 

undantag av maskiner monterade på dessa fordon. 

 

                                                 
1 EGT L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 

1.5.2004, s. 35). 
2 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13). 
3 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2003/77/EG (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24). 
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− Motorfordon uteslutande avsedda för tävling. 

 

– Transportmedel för luftbefordran, transport på vatten eller järnväg, med undantag 

av maskiner monterade på dessa. 

 

f) Havsgående fartyg och mobila offshore-enheter samt maskiner installerade ombord på 

sådana fartyg och/eller enheter. 

 

g) Maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära 

ändamål. 

 

h) Maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för forskningsändamål för 

tillfälligt bruk i laboratorier. 

 

i) Gruvhissar med linspel. 

 

j) Maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. 

 

k) Elektriska och elektroniska produkter av följande slag, i den mån som de omfattas av 

rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa 

spänningsgränser1: 

 

– Hushållsapparater avsedda för privat bruk. 

 

– Ljud- och bildutrustning. 

 

                                                 
1  EGT L 77, 26.3.1973, s. 29. Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 

30.8.1993, s. 1). 
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– Informationsteknisk utrustning. 

 

– Ordinära kontorsmaskiner. 

 

– Strömbrytare och strömställare. 

 

l) Följande typer av elektrisk högspänningsutrustning: 

 

– Kopplingsapparater och kopplingsutrustning. 

 

– Transformatorer. 

 

Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I detta direktiv avses med maskin de produkter som är förtecknade i artikel 1.1 a−f. 

Följande definitioner skall gälla: 

 

a) maskin: 

 

i) en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem 

som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes 

förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, och som är sammansatta för 

ett särskilt ändamål, 
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ii) en sammansatt enhet enligt i och som endast saknar komponenter för anslutning på 

användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla, 

 

iii) en sammansatt enhet enligt i eller ii som är färdig för installation och som kan fungera 

endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en 

anläggning, 

 

iv) sammansatta maskiner enligt i, ii eller iii eller delvis fullbordade maskiner enligt g, och 

som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet, 

 

v) en sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är 

rörlig, och som är förenade i syfte att lyfta laster och där den enda energikällan är direkt 

manuellt arbete. 

 

b) utbytbar utrustning: anordning som operatören, sedan en maskin eller en traktor tagits i drift, 

själv monterar ihop med maskinen eller traktorn för att ändra dess funktion eller för att ge den 

en ny funktion, såvida denna utrustning inte är ett verktyg eller redskap. 

 

c) säkerhetskomponent: komponent 

 

– som fullgör en säkerhetsfunktion, 

 

– som släpps ut på marknaden separat, 

 

– som om den inte fungerar eller fungerar dåligt utgör en risk för personers säkerhet, och 
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– som inte är nödvändig för att maskinen skall fungera eller som kan ersättas med 

normala komponenter för att maskinen skall fungera. 

 

I bilaga IV finns en vägledande förteckning över säkerhetskomponenter, som får uppdateras i 

enlighet med artikel 8.1 a. 

 

d) lyftredskap: komponent eller utrustning som inte är monterad på en lyftande maskin, och 

vilken möjliggör hållande av lasten och är placerad antingen mellan maskinen och lasten eller 

på själva lasten eller är avsedd att utgöra en integrerad del av lasten, och som släpps ut på 

marknaden separat; sling och komponenter till sådana betraktas också som lyftredskap. 

 

e) kedjor, kätting, linor och vävband: kedjor, kätting, linor och vävband konstruerade och 

tillverkade för lyftändamål som delar av lyftande maskiner eller lyftredskap. 

 

f) avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning: avtagbar komponent som är avsedd för 

kraftöverföring mellan en självgående maskin eller en traktor och en annan maskin genom 

sammanlänkning vid den första fasta lagringen. När den släpps ut på marknaden med sitt 

skydd skall den betraktas som en produkt. 

 

g) delvis fullbordad maskin: sammansatt enhet som nästan utgör en maskin men som inte ensam 

kan användas för något särskilt ändamål. Ett drivsystem är en delvis fullbordad maskin. En 

delvis fullbordad maskin är endast avsedd att byggas in i eller monteras ihop med andra 

maskiner eller med andra delvis fullbordade maskiner eller annan utrustning, så att de bildar 

en maskin som detta direktiv är tillämpligt på. 
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h) utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet i gemenskapen av en maskin eller en 

delvis fullbordad maskin för distribution eller användning, antingen mot ersättning eller 

kostnadsfritt. 

 

i) tillverkare: en fysisk eller juridisk person som konstruerar och/eller tillverkar maskiner eller 

delvis fullbordade maskiner som omfattas av detta direktiv, och som ansvarar för att sådana 

maskiner eller delvis fullbordade maskiner överensstämmer med detta direktiv i syfte att 

släppa ut dem på marknaden, i eget namn eller under eget varumärke eller använda för eget 

bruk. I avsaknad av en tillverkare enligt definitionen ovan skall varje fysisk eller juridisk 

person som på marknaden släpper ut sådana maskiner eller delvis fullbordade maskiner som 

omfattas av detta direktiv betraktas som tillverkare. 

 

j) befullmäktigad representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen 

och som erhållit skriftlig fullmakt av tillverkaren att i dennes namn uppfylla samtliga eller en 

del av de skyldigheter och formalia som följer av detta direktiv. 

 

k) ta i drift: när en maskin som omfattas av detta direktiv för första gången används på avsett sätt 

i gemenskapen. 

 

l) harmoniserad standard: en icke bindande teknisk specifikation som antagits av ett 

standardiseringsorgan, närmare bestämt Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), 

Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (Cenelec) eller 

Europeiska institutet för telekommunikationsstudier (ETSI), inom ramen för ett mandat från 

kommissionen enligt de förfaranden som anges i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande 

tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster.1 

 

                                                 
1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt. 
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Artikel 3 

 

Särdirektiv 

 

Om de riskkällor som det hänvisas till i bilaga I avseende maskiner helt eller delvis behandlas mer 

specifikt av andra gemenskapsdirektiv, skall detta direktiv inte gälla eller upphöra att gälla för en 

sådan maskin med avseende på dessa riskkällor från och med tidpunkten för genomförandet av 

dessa andra direktiv. 

 

Artikel 4 

 

Marknadskontroll 

 

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att endast sådana 

maskiner får släppas ut på marknaden och/eller tas i drift som uppfyller de tillämpliga 

bestämmelserna i detta direktiv och inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer samt i 

förekommande fall husdjur eller egendom, när de har installerats och underhålls på riktigt sätt samt 

används för avsett ändamål eller under rimligen förutsebara villkor. 

 

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att delvis fullbordade 

maskiner släpps ut på marknaden endast om de uppfyller tillämpliga delar av bestämmelserna 

i direktivet. 

 

3. Medlemsstaterna skall inrätta eller utse myndigheter behöriga att övervaka att maskiner och 

delvis fullbordade maskiner överensstämmer med bestämmelserna i punkterna 1 och 2. 
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4. Medlemsstaterna skall fastställa uppgifter, organisation och befogenheter för de behöriga 

myndigheterna enligt punkt 3 och meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna detta samt 

varje senare gjord ändring. 

 

Artikel 5 

 

Utsläppande på marknaden och idrifttagande 

 

1. Innan en maskin släpps ut på marknaden och/eller tas i drift skall tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant 

 

a) säkerställa att den uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges 

i bilaga I, 

 

b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i avsnitt A i bilaga VII är tillgänglig, 

 

c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning, 

 

d) genomföra passande förfaranden för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 

artikel 12, 

 

e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med avsnitt A i del 1 i bilaga II och 

säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, 

 

f) anbringa CE-märkning i enlighet med artikel 16. 
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2. Innan tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant släpper ut delvis fullbordade 

maskiner på marknaden, skall denne försäkra sig om att förfarandet i artikel 13 har fullgjorts. 

 

3. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall, vid tillämpning av de 

förfaranden som avses i artikel 12, förfoga över eller ha tillgång till de resurser som är nödvändiga 

för att säkerställa att maskinen överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 

bilaga I. 

 

4. Om en maskin även omfattas av andra gemenskapsdirektiv som rör andra aspekter och som 

föreskriver CE-märkning, skall denna märkning ange att maskinen även överensstämmer med 

bestämmelserna i dessa andra direktiv. 

 

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant att 

under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall CE-märkningen 

emellertid ange att maskinen endast överensstämmer med bestämmelserna i de direktiv som 

tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant tillämpar. Uppgifter om tillämpade direktiv 

som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall finnas i EG-försäkran om 

överensstämmelse. 

 

Artikel 6 

 

Fri rörlighet 

 

1. Medlemsstaterna får inte inom sina territorier förbjuda, begränsa eller hindra att maskiner som 

uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och/eller tas i drift. 
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2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra att delvis fullbordade maskiner 

släpps ut på marknaden, om tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant genom en 

försäkran om inbyggnad i enlighet med avsnitt B i del 1 i bilaga II uppger att maskinen skall ingå i 

en annan maskin eller byggas ihop med en delvis fullbordad maskin för att bli en maskin. 

 

3. Medlemsstaterna får inte hindra att sådana maskiner eller delvis fullbordade maskiner som 

inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv visas vid mässor, utställningar, demonstrationer m.m., 

förutsatt att det klart framgår av en synlig skylt att maskinerna inte uppfyller kraven och inte görs 

tillgängliga förrän kraven är uppfyllda. Vid demonstrationer av maskiner eller delvis fullbordade 

maskiner som inte uppfyller kraven, skall tillräckliga skyddsåtgärder dessutom vidtas för att 

säkerställa skydd för personer. 

 

Artikel 7 

 

Förutsättande om överensstämmelse och harmoniserade standarder 

 

1. Medlemsstaterna skall anse att maskiner med CE-märkning och åtföljda av EG-försäkran om 

överensstämmelse med det innehåll som föreskrivs i avsnitt A i del 1 i bilaga II uppfyller 

bestämmelserna i detta direktiv. 

 

2. En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, vars referens har 

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall förutsättas överensstämma med de 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av en sådan harmoniserad standard. 
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3. Kommissionen skall i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra referenserna till de 

harmoniserade standarderna. 

 

4. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att arbetsmarknadens parter på nationell 

nivå skall kunna påverka arbetet med att utarbeta och övervaka harmoniserade standarder. 

 

Artikel 8 

 

Särskilda åtgärder 

 

1. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 22.3 vidta lämpliga åtgärder för att 

genomföra de bestämmelser som gäller följande punkter: 

 

a) Uppdatering av den vägledande förteckning över säkerhetskomponenter i bilaga V som avses 

i artikel 2 c. 

 

b) Begränsning av utsläppande på marknaden av de maskiner som avses i artikel 9. 

 

2. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 22.2 vidta lämpliga åtgärder för att 

genomföra och i praktiken tillämpa bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa medlemsstaternas samarbete med varandra och med kommissionen enligt 

artikel 19.1. 
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Artikel 9 

 

Särskilda åtgärder avseende potentiellt riskfyllda maskiner  

 

1. När kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 10, anser att en harmoniserad standard 

inte fullständigt tillgodoser de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som den omfattar och som 

anges i bilaga I, får kommissionen, i enlighet med punkt 3, besluta om åtgärder där det krävs att 

medlemsstaterna skall förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av maskiner med 

tekniska egenskaper som kan innebära risker på grund av brister i standarden, eller ställa upp 

särskilda villkor för sådana maskiner. 

 

När kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 11, anser att en åtgärd som vidtagits av en 

medlemsstat är berättigad, får kommissionen, i enlighet med punkt 3, besluta om åtgärder där det 

krävs att medlemsstaterna skall förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av maskiner 

som kan innebära samma risk på grund av dess tekniska egenskaper, eller ställa upp särskilda 

villkor för sådana maskiner. 

 

2. En medlemsstat får begära att kommissionen undersöker behovet av att vidta de åtgärder som 

avses i punkt 1. 

 

3. I de fall som avses i punkt 1 skall kommissionen samråda med medlemsstaterna och andra 

berörda parter och ange vilka åtgärder den har för avsikt att vidta för att, på gemenskapsnivå, 

säkerställa en hög nivå på skyddet för personers hälsa och säkerhet.  
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Kommissionen skall ta vederbörlig hänsyn till detta samråd och besluta om nödvändiga åtgärder i 

enlighet med förfarandet i artikel 22.3. 

 

Artikel 10 

 

Förfarande för att invända mot en harmoniserad standard 

 

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt tillgodoser de 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som den omfattar och som ingår i bilaga I, skall 

kommissionen eller medlemsstaten lyfta frågan till den kommitté som inrättats enligt 

direktiv 98/34/EG och ange skälen till detta. Kommittén skall snarast avge ett yttrande. 

Kommissionen skall på grundval av kommitténs yttrande besluta att offentliggöra, att inte 

offentliggöra, att offentliggöra med begränsningar, att bibehålla, att bibehålla med begränsningar 

eller att återkalla de referenser till den aktuella harmoniserade standarden som offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Artikel 11 

 

Skyddsklausul 

 

1. Om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som omfattas av detta direktiv och 

som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse och som används på avsett sätt och under 

rimligen förutsebara villkor, kan äventyra hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall 

husdjur och egendom, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att denna maskin dras 

tillbaka från marknaden, inte släpps ut på marknaden och/eller tas i drift eller att dess fria rörlighet 

begränsas. 
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2. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje 

sådan åtgärd och om skälen för beslutet, och särskilt meddela om den bristande överensstämmelsen 

beror på 

 

a) att de grundläggande krav som avses i artikel 5.1a inte uppfyllts, 

 

b) att de harmoniserade standarder som avses i artikel 7.2 tillämpats felaktigt, eller 

 

c) att det finns brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 7.2. 

 

3. Kommissionen skall utan dröjsmål samråda med de berörda parterna. 

 

Efter detta samråd skall kommissionen bedöma huruvida medlemsstaternas åtgärder är befogade 

eller inte och underrätta den medlemsstat som tog initiativet, övriga medlemsstater och tillverkaren 

eller dennes befullmäktigade representant om sitt beslut. 

 

4. Om åtgärderna i enlighet med punkt 1 grundar sig på en brist i de harmoniserade standarderna 

och om den medlemsstat som vidtagit åtgärderna vidhåller sin inställning, skall kommissionen eller 

medlemsstaten inleda det förfarande som anges i artikel 10. 

 

5. Om en maskin inte överensstämmer med kraven och är försedd med CE-märkning, skall den 

behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som har utfört märkningen och underrätta 

kommissionen om detta. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater. 
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6. Kommissionen skall se till att medlemsstaterna hålls underrättade om hur förfarandet 

framskrider och om dess resultat. 

 

Artikel 12 

 

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för maskiner 

 

1. För att intyga överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv för maskinerna skall 

tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant tillämpa något av de förfaranden för 

bedömning av överensstämmelse som anges i punkterna 2, 3 och 4. 

 

2. Om maskinen inte är upptagen i bilaga IV, skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade 

representant tillämpa det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom intern kontroll av 

tillverkningen av en maskin som anges i bilaga VIII. 

 

3. Om maskinen är upptagen i bilaga IV och har tillverkats i enlighet med de harmoniserade 

standarder som avses i artikel 7.2 och dessa standarder omfattar alla tillämpliga grundläggande 

hälso- och säkerhetskrav, skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant tillämpa något 

av följande förfaranden: 

 

a) Förfarandet för bedömning av överensstämmelsen genom interna kontroller av tillverkningen 

av en maskin enligt bilaga VIII. 

 

b) Förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga IX samt interna kontroller av tillverkningen av 

en maskin enligt bilaga VIII punkt 3. 
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c) Förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga X. 

 

4. Om maskinen är upptagen i bilaga IV men inte eller endast delvis har tillverkats i enlighet 

med de harmoniserade standarder som avses i artikel 7.2 eller om de harmoniserade standarderna 

inte omfattar alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav eller inga harmoniserade standarder finns 

för den berörda maskinen, skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant tillämpa 

något av följande förfaranden: 

 

a) Förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga IX samt interna kontroller av tillverkningen av 

en maskin enligt bilaga VIII punkt 3. 

 

b) Förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga X. 

 

Artikel 13 

 

Förfarande för delvis fullbordade maskiner  

 

1. Innan en delvis fullbordad maskin släpps ut på marknaden skall tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant se till att 

 

a) den relevanta tekniska dokumentation som beskrivs i avsnitt B i bilaga VII är upprättad, 

 

b) de monteringsanvisningar som beskrivs i bilaga VI är upprättade, 

 

c) en försäkran för inbyggnad i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt B i del i bilaga II har 

upprättats. 
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2. Monteringsanvisningarna och försäkran för inbyggnad skall åtfölja en delvis fullbordad 

maskin tills den har byggts ihop till en fullständig maskin och därefter ingå i den tekniska 

tillverkningsdokumentationen för den fullständiga maskinen. 

 

Artikel 14 

 

Anmälda organ 

 

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla vilka organ de har 

utsett för att genomföra den bedömning av överensstämmelse inför utsläppandet på marknaden som 

avses i artikel 12.3 och 12.4, tillsammans med de särskilda förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse och de maskinkategorier för vilka dessa organ har utsetts samt de 

identifikationsnummer kommissionen på förhand har tilldelat dem. Medlemsstaterna skall anmäla 

eventuella ändringar till kommissionen och övriga medlemsstater. 

 

2. Medlemsstaterna skall se till att de anmälda organen övervakas regelbundet i syfte att 

kontrollera att de alltid uppfyller de kriterier som anges i bilaga XI. Det anmälda organet skall på 

begäran tillhandahålla all relevant information, inklusive budgethandlingar, så att medlemsstaterna 

kan försäkra sig om att kraven i bilaga XI är uppfyllda. 

 

3. Medlemsstaterna skall tillämpa de kriterier som anges i bilaga XI vid bedömningen av de 

organ som skall anmälas och redan anmälda organ. 
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4. Kommissionen skall i Europeiska unionens officiella tidning för information offentliggöra en 

förteckning över de anmälda organen med identifikationsnummer och de uppgifter för vilka de har 

anmälts. Kommissionen skall säkerställa att denna förteckning hålls aktuell. 

 

5. Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställs i tillämpliga harmoniserade 

standarder, vilkas referensnummer skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, 

skall anses uppfylla de tillämpliga kriterierna. 

 

6. Om ett anmält organ finner att de tillämpliga kraven i direktivet inte har uppfyllts eller inte 

längre uppfylls av tillverkaren eller att ett EG-typgodkännandeintyg eller godkännandet av ett 

system för kvalitetssäkring inte borde ha utfärdats, skall det med beaktande av 

proportionalitetsprincipen upphäva eller dra tillbaka det utfärdade intyget eller godkännandet eller 

utfärda restriktioner för det och därvid ge en detaljerad motivering, såvida inte uppfyllandet av 

sådana krav garanteras genom att tillverkaren vidtar lämpliga korrigeringsåtgärder. Om ett intyg 

eller ett godkännande upphävs eller dras tillbaka eller begränsas, eller om det visar sig nödvändigt 

för den behöriga myndigheten att ingripa, skall det anmälda organet underrätta den behöriga 

myndigheten enligt artikel 4. Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta de övriga 

medlemsstaterna och kommissionen. Det skall finnas ett förfarande för överklagande. 

 

7. Kommissionen skall sörja för att erfarenhetsutbyte organiseras mellan de myndigheter som är 

ansvariga för att utse, anmäla och övervaka anmälda organ i medlemsstaterna och de anmälda 

organen, i syfte att samordna en enhetlig tillämpning av detta direktiv. 
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8. En medlemsstat som har anmält ett organ skall omedelbart dra tillbaka sin anmälan, om den 

finner 

 

a) att organet i fråga inte längre uppfyller de kriterier som anges i bilaga XI, eller 

 

b) att organet grovt underlåter att uppfylla sina skyldigheter. 

 

Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta. 

 

Artikel 15 

 

Installation och användning av maskiner 

 

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, med vederbörligt beaktande av 

gemenskapsrätten, fastställa sådana krav som de anser vara nödvändiga för att säkerställa att 

personer, särskilt arbetstagare, skyddas när de använder maskinerna, under förutsättning att detta 

inte innebär att maskinerna ändras på något sätt som inte anges i detta direktiv. 

 

Artikel 16 

 

CE-märkning 

 

1. CE-märkning om överensstämmelse skall bestå av bokstäverna "CE" efter modellen 

i bilaga III. 
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2. CE-märkningen skall vara tydligt, läsligt och outplånligt anbringad på maskinen i enlighet 

med bilaga III. 

 

3. Det skall vara förbjudet att på maskiner anbringa märkning, symboler och inskriptioner som 

kan vilseleda tredje man i fråga om CE-märkningens innebörd och/eller utformning. Annan 

märkning får anbringas på maskinerna, förutsatt att den inte försämrar CE-märkningens synlighet 

eller läsbarhet eller ändrar dess innebörd. 

 

Artikel 17 

 

Märkning som inte uppfyller kraven 

 

1. En medlemsstat skall anse att märkningen inte uppfyller kraven, om 

 

a) CE-märkning enligt detta direktiv har anbringats på produkter som inte omfattas av direktivet, 

 

b) CE-märkning saknas och/eller EG-försäkran om överensstämmelse saknas för en maskin, 

eller 

 

c) en annan märkning än CE-märkning har anbringats på en maskin och den märkningen är 

förbjuden enligt artikel 16.3. 
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2. Om en medlemsstat konstaterar att en märkning inte överensstämmer med tillämpliga 

bestämmelser i detta direktiv, skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant vara 

skyldig att bringa produkten i överensstämmelse samt se till att överträdelsen upphör enligt de 

villkor som medlemsstaten har fastställt. 

 

3. Om den bristande överensstämmelsen kvarstår, skall medlemsstaten i enlighet med 

förfarandet i artikel 11 vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet på 

marknaden av produkten i fråga eller se till att den återkallas. 

 

Artikel 18 

 

Sekretess 

 

1. Utan att det påverkar befintliga nationella bestämmelser eller praxis för sekretess, skall 

medlemsstaterna se till att alla parter som berörs av genomförandet av detta direktiv åläggs att 

behandla den information konfidentiellt som de får vid utförandet av sina uppgifter och som 

omfattas av sekretess, såvida det inte är nödvändigt att röja denna information med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa och säkerhet. 

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte påverka medlemsstaternas och de anmälda organens 

skyldigheter i fråga om ömsesidigt informationsutbyte och utfärdande av varningar. 

 

3. Beslut som fattas av medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artiklarna 9 och 11 

skall offentliggöras. 
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Artikel 19 

 

Samarbete mellan medlemsstaterna 

 

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att de behöriga myndigheter som 

avses i artikel 4.3 samarbetar med varandra och med kommissionen samt överför nödvändig 

information till varandra, så att detta direktiv kan tillämpas på ett enhetligt sätt. 

 

2. Kommissionen skall sörja för att utbyte av erfarenheter anordnas mellan de behöriga 

myndigheter som ansvarar för marknadskontrollen, i syfte att samordna en enhetlig tillämpning av 

direktivet. 

 

Artikel 20 

 

Rättsmedel 

 

I alla beslut enligt detta direktiv om att begränsa utsläppandet på marknaden och/eller idrifttagandet 

av en maskin som omfattas av detta direktiv skall de exakta grunderna för beslutet anges. Ett sådant 

beslut skall så snart som möjligt anmälas till berörd part, som samtidigt skall informeras om de 

rättsmedel som står till buds enligt medlemsstatens gällande lagstiftning samt om de tidsfrister som 

gäller för dessa. 
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Artikel 21 

 

Spridning av information 

 

Kommissionen skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att relevant information om 

genomförandet av detta direktiv görs tillgänglig. 

 

Artikel 22 

 

Kommitté 

 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "maskinkommittén". 

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

 

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 

 

4. Maskinkommittén skall själv anta sin arbetsordning. 
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Artikel 23 

 

Sanktioner 

 

Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser av de nationella 

bestämmelser som har antagits i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa bestämmelser senast den ...* samt utan 

dröjsmål anmäla alla senare ändringar som påverkar dem. 

 

Artikel 24 

 

Ändring av direktiv 95/16/EG 

 

Direktiv 95/16/EG ändras på följande sätt: 

 

1. I artikel 1 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande: 

 

"2. I detta direktiv avses med "hiss" en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som 

har en lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot 

horisontalplanet och som är avsedd för transport av 

 

− personer, 

 

− personer och gods, 

 

                                                 
* 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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− enbart gods, om lastbäraren är beträdbar, dvs. utan svårighet kan beträdas av en person, 

och utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person 

som befinner sig i lastbäraren. 

 

Lyftanordningar som rör sig längs en fast rörelsebana trots att de inte är styrda längs fasta 

gejdrar skall betraktas som hissar vilka omfattas av detta direktiv. 

 

Med "lastbärare" avses den del av hissen som uppbär personer och/eller gods, för att lyfta 

eller sänka dessa. 

 

3. Direktivet är inte tillämpligt på 

 

− lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 m/s, 

 

− bygghissar, 

 

− linbanor och släpliftar, inklusive bergbanor, 

 

− hissar särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål, 

 

− lyftanordningar från vilka arbete kan utföras, 

 

− gruvhissar med linspel, 
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− lyftanordningar för lyft av aktörer under artistiska framträdanden, 

 

− lyftanordningar installerade i transportmedel, 

 

− lyftanordningar i anslutning till en maskin och uteslutande avsedda för tillträde till 

arbetsplatser, inbegripet underhålls- och inspektionsplatser på maskinen, 

 

− kuggstångsdrivna tåg, 

 

− rulltrappor och rullramper." 

 

2. I bilaga I skall punkt 1.2 ersättas med följande: 

 

"1.2 Lastbärare 

 

Lastbäraren i varje hiss skall utgöras av en hisskorg. Denna hisskorg skall vara konstruerad 

och tillverkad för att erbjuda utrymme och bärförmåga i relation till det största antal personer 

och den märklast som fastställts av installatören. 

 

Om en hiss är avsedd för transport av personer och dess storlek så tillåter, skall hisskorgen 

vara konstruerad och tillverkad på så sätt att den inte på grund av sina strukturella egenskaper 

försvårar eller förhindrar tillgång till och användning av hissen för personer med 

funktionshinder samt möjliggöra lämpliga anpassningar avsedda att underlätta deras 

användning av hissen." 
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Artikel 25 

 

Upphävande 

 

Direktiv 98/37/EG skall upphöra att gälla. 

 

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall 

läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII. 

 

Artikel 26 

 

Genomförande 

 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ...*. De skall genast underrätta kommissionen om 

detta. 

 

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...**. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

                                                 
* 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 42 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell 

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv samt en jämförelsetabell 

över bestämmelserna i detta direktiv och de nationella bestämmelser som antagits. 

 

Artikel 27 

 

Avvikelse 

 

Fram till den ...* får medlemsstaterna tillåta att bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner som 

drivs av en drivladdning och som uppfyller de gällande nationella bestämmelserna vid antagandet 

av detta direktiv släpps ut på marknaden och tas i drift. 

 

Artikel 28 

 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

                                                 
* Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 29 

 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdat i Bryssel den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

___________ 
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BILAGA I 

 

GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV PÅ  

KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV MASKINER 

 

ALLMÄNNA PRINCIPER 

 

1. Maskintillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall säkerställa att en 

riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på 

maskinen. Maskinen skall därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av 

denna riskbedömning. 

 

Genom den upprepande processen för riskbedömningen och riskreduceringen enligt ovan 

skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant 

 

– fastställa maskinernas gränser, bland annat avsedd användning och rimligen förutsebar 

felaktig användning, 

 

– identifiera de riskkällor som maskinerna kan ge upphov till och risksituationerna i 

anslutning till dessa, 

 

– bedöma riskerna med beaktande av hur allvarlig eventuell skada eller ohälsa kan bli och 

sannolikheten för att sådan skall uppkomma, 

 

– utvärdera riskerna i syfte att fastställa om det krävs riskreducering i enlighet med 

direktivets mål, 
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– eliminera riskkällorna eller minska riskerna relaterade till dessa genom skyddsåtgärder 

enligt prioriteringen i punkt 1.1.2 b. 

 

2. De skyldigheter som anges i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven gäller bara när 

maskinen i fråga ger upphov till riskkällor vid användning under sådana omständigheter som 

tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant förutsett, eller under sådana onormala 

omständigheter som kan förutses. Principerna för integration av säkerheten enligt punkt 1.1.2 

och skyldigheterna rörande märkning av maskiner och tillhandahållande av bruksanvisning 

enligt punkt 1.7.3 och 1.7.4 skall gälla under alla omständigheter. 

 

3. De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställs i denna bilaga är tvingande. Det 

kan dock på grund av rådande teknisk utvecklingsnivå vara omöjligt att uppfylla de mål som 

anges i kraven. Under sådana omständigheter skall maskinen så långt möjligt konstrueras och 

tillverkas för att närma sig dessa mål. 

 

4. Denna bilaga består av flera delar. Den första har en allmän omfattning och gäller samtliga 

maskintyper. De andra delarna behandlar vissa mer specifika riskkällor. För att med säkerhet 

uppfylla samtliga tillämpliga grundläggande krav måste man dock ta hela denna bilaga i 

beaktande. När maskinerna konstrueras skall kraven i den allmänna delen och kraven i en 

eller flera av de andra delarna beaktas, beroende på resultatet av riskbedömningen i enlighet 

med punkt 1 i dessa allmänna principer. 
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1. GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV 

 

1.1 Allmänt 

 

1.1.1 Definitioner 

 

I denna bilaga avses med 

 

a) riskkälla: en potentiell källa till skada eller ohälsa, 

 

b) riskområde: varje område inom och/eller omkring en maskin där en persons hälsa eller 

säkerhet kan utsättas för risk, 

 

c) utsatt person: en person som helt eller delvis befinner sig inom ett riskområde, 

 

d) operatör: den eller de personer som installerar, använder, ställer in, underhåller, rengör, 

reparerar eller förflyttar en maskin, 

 

e) risk: kombinationen av hur sannolik och hur allvarlig en skada eller ohälsa som kan 

uppstå vid en risksituation är, 

 

f) skydd: del av maskinen som särskilt används för att ge skydd genom ett fysiskt hinder, 
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g) skyddsanordning: annan anordning än ett skydd som antingen ensam eller i förening 

med ett skydd minskar risken, 

 

h) avsedd användning: användning av en maskin i enlighet med informationen i 

bruksanvisningen, 

 

i) rimligen förutsebar felaktig användning: användning av en maskin på ett i 

bruksanvisningen icke avsett sätt men som kan följa av lätt förutsebart mänskligt 

beteende. 

 

1.1.2 Principer för integration av säkerheten 

 

a) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att de kan fungera på avsett vis och 

användas, ställas in och underhållas utan att medföra risk för personer, när dessa 

uppgifter utförs under omständigheter som förutsetts och även med beaktande av 

rimligen förutsebar felaktig användning. 

 

Syftet med de åtgärder som vidtas skall vara att undanröja alla risker under maskinens 

förväntade livslängd, i vilken ingår transport, montering, demontering, (göra oduglig) 

och skrotning. 

 

b) Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade 

representant tillämpa följande principer i nedan angiven ordning: 

 

− Risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten integreras redan 

på konstruktions- och tillverkningsstadierna). 
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− Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan 

undanröjas. 

 

− Information skall ges till användarna om kvarstående risker som beror på 

otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om särskild utbildning 

krävs och om personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas. 

 

c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande av 

bruksanvisningar till denna skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant 

inte endast beakta den avsedda användningen av maskinen utan även rimligen 

förutsebar felaktig användning. 

 

Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att onormal användning förhindras 

om sådan användning ger upphov till risker. I förekommande fall skall användaren i 

bruksanvisningen göras uppmärksam på sådana olämpliga användningssätt som 

erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå. 

 

d) En maskin skall konstrueras och tillverkas så att hänsyn tas till de begränsningar för 

vilka operatören utsätts på grund av nödvändigt eller förutsebart bruk av personlig 

skyddsutrustning. 

 

e) En maskin skall levereras tillsammans med all sådan specialutrustning och alla sådana 

tillbehör som krävs för att möjliggöra inställning, underhåll och användning på ett 

säkert sätt. 
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1.1.3 Material och produkter 

 

De material som används för att tillverka en maskin eller produkter som används eller 

framställs vid användningen av en maskin får inte medföra risker för personers hälsa eller 

säkerhet. I synnerhet när vätskor eller gaser används, skall maskinen konstrueras och 

tillverkas så att riskerna i samband med påfyllning, användning, uppsamling eller tömning 

förebyggs. 

 

1.1.4 Belysning 

 

En maskin skall vara försedd med inbyggd belysning som är lämplig för avsett arbete, om 

avsaknaden av sådan sannolikt skulle kunna innebära en risk även om den omgivande 

belysningen är av normal styrka. 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att belysningen inte ger upphov till 

områden med besvärande skuggor, inte ger bländningseffekter och inte ger farliga 

stroboskopiska effekter på rörliga komponenter. 

 

Invändiga delar som kräver täta kontroller samt områden där justering och underhåll utförs 

skall vara försedda med lämplig belysning. 

 

1.1.5 Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta hanteringen 

 

En maskin eller i denna ingående delar skall 

 

− kunna hanteras och transporteras på ett säkert sätt, 

 

− vara förpackad eller konstruerad så att den kan förvaras säkert och utan att ta skada. 
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Vid transport av maskinen och/eller dess delar får det inte finnas någon möjlighet till plötsliga 

rörelser eller riskkällor som beror på instabilitet så länge som maskinen och/eller delar av den 

hanteras enligt bruksanvisningen. 

 

Om maskinens eller dess ingående delars vikt, storlek eller utformning utgör ett hinder för att 

förflytta den eller dem för hand skall maskinen eller varje ingående del 

 

− förses med fästanordningar för lyftutrustning, eller 

 

− konstrueras så att den eller de kan förses med sådana anordningar, eller 

 

− utformas så att lyftutrustning av standardtyp lätt kan anslutas. 

 

Om en maskin eller någon av dess ingående delar skall flyttas för hand skall den 

 

− kunna flyttas lätt, eller 

 

− förses med anordningar för att kunna lyftas och flyttas på ett säkert sätt. 

 

Speciella åtgärder skall vidtas för hantering även av verktyg och/eller maskindelar som kan 

utgöra en risk, även om de har låg vikt. 
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1.1.6 Ergonomi 

 

Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören kan utsättas för under 

avsedda användningsförhållanden skall reduceras till ett minimum med hänsyn till 

ergonomiska principer som exempelvis 

 

– att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka och uthållighet hos operatörer, 

 

– att operatören får tillräckligt rörelseutrymme, så att han kan röra alla delar av kroppen, 

 

– att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen, 

 

– att undvika övervakning som kräver lång koncentration, 

 

– att anpassa gränssnittet mellan människa och maskin till operatörernas förutsebara 

egenskaper. 

 

1.1.7 Arbetsstationer 

 

En arbetsstation skall vara konstruerad och tillverkad så att risker på grund av avgaser 

och/eller syrebrist undviks. 

 

Om maskinen är avsedd att användas i en riskfylld miljö som kan innebära hälso- och 

säkerhetsrisker för operatören eller om maskinen i sig utgör en riskfylld miljö, skall 

tillräckliga åtgärder vidtas för att säkerställa att operatörens arbetsförhållanden är goda och att 

han är skyddad mot varje förutsebar riskkälla. 
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Arbetsstationen skall i förekommande fall vara utrustad med en lämplig hytt, som är 

konstruerad, tillverkad och/eller utrustad för att uppfylla ovanstående krav. Utgången skall 

medge snabb evakuering. Dessutom skall det om möjligt finnas en nödutgång i en annan 

riktning än den ordinarie utgången. 

 

1.1.8 Säten 

 

När så är lämpligt och när arbetsförhållandena så medger, skall arbetsstationer som utgör en 

integrerad del av maskinen vara utformade så att säten kan installeras. 

 

Om operatören skall sitta under handhavandet och operatörens plats utgör en integrerad del av 

maskinen, skall sätet medfölja maskinen. 

 

Operatörens säte skall göra det möjligt för honom att sitta stadigt. Dessutom skall det vara 

möjligt att anpassa sätet och avståndet till manöverdonen efter operatören. 

 

Om maskinen är utsatt för vibrationer, skall sätet vara konstruerat och tillverkat så att det 

dämpar de vibrationer som överförs till operatören, till den lägsta möjliga nivå som rimligen 

kan uppnås. Fästena för sätet skall kunna stå emot alla påfrestningar de kan utsättas för. Om 

det saknas golv under operatörens fötter, skall det finnas fotstöd försedda med halkskydd för 

föraren. 
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1.2 Styrsystem 

 

1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet 

 

Ett styrsystem skall vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer inte skall kunna 

uppstå. Framför allt skall det vara konstruerat och tillverkat så att 

 

− det kan tåla avsedda påfrestningar under drift och yttre påverkan, 

 

– fel i styrsystemets maskinvara eller programvara inte leder till riskfyllda situationer, 

 

– fel i styrsystemets logik inte leder till riskfyllda situationer, 

 

– rimligen förutsebara mänskliga misstag under handhavandet inte leder till riskfyllda 

situationer. 

 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas följande punkter: 

 

– Maskinen får inte starta oväntat. 

 

– Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt; om en ändring kan ge 

upphov till riskfyllda situationer. 

 

– Maskinen får inte hindras från att stanna om stoppkommandot redan har givits. 
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– Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla eller kastas ut. 

 

– Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som helst skall kunna 

göras obehindrat. 

 

– Skyddsanordningarna skall fortsätta att vara effektiva fullt ut eller utlösa 

stoppkommando. 

 

– De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet skall fungera på ett sammanhängande 

sätt för en hel grupp av maskiner och/eller delvis fullbordade maskiner. 

 

För trådlös styrning skall ett automatiskt stopp göras när korrekta styrsignaler inte går fram, 

inklusive kommunikationsbortfall. 

 

1.2.2 Manöverdon 

 

Ett manöverdon skall vara 

 

– klart synligt och identifierbart, i tillämpliga fall med piktogram, 

 

– placerat så att maskinen kan handhas säkert, utan tveksamhet, tidsspillan eller risk för 

missförstånd, 

 

– konstruerat så att manöverdonets rörelse överensstämmer med dess verkan, 

 

– placerat utanför riskområden, med undantag för visst manöverdon där så krävs, t.ex. 

nödstoppdon eller programmeringskonsol, 
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– placerat så att användningen av det inte ger upphov till ytterligare risker, 

 

– konstruerat eller skyddat så att avsedd verkan, om denna kan utgöra en riskkälla, endast 

kan uppnås genom en avsiktlig handling, 

 

– utfört så att det tål förutsebara påfrestningar. Nödstoppsdon som kan utsättas för 

avsevärda påfrestningar skall beaktas särskilt. 

 

När ett manöverdon är konstruerat och tillverkat för att utföra flera olika funktioner, dvs. när 

dess funktion inte är entydig, skall den begärda funktionen visas tydligt och om nödvändigt 

kräva bekräftelse. 

 

Ett manöverdon skall utformas med beaktande av ergonomiska principer och på så sätt att 

dess placering, rörelse och manövermotstånd är förenligt med det arbete som skall utföras. 

 

En maskin skall vara försedd med de indikeringsanordningar som krävs för säker användning. 

Operatören skall kunna läsa av anordningarna från manöverplatsen. 

 

Operatören skall från varje manöverplats kunna försäkra sig om att inga personer befinner sig 

inom riskområdena, eller också skall styrsystemet vara konstruerat och utformat så att 

maskinen inte kan startas så länge som någon befinner sig i riskområdet. 

 

Om inte något av dessa alternativ går att tillämpa, skall en ljudsignal och/eller optisk 

varningssignal ges innan maskinen startar. De utsatta personerna skall då ha tid att lämna 

riskområdet eller förhindra maskinen från att sätta igång. 
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Om nödvändigt skall det finnas anordningar som gör att maskinen bara kan styras från 

manöverplatser belägna inom vissa i förväg fastställda områden eller på särskilda platser. 

 

Finns det mer än en manöverplats skall styrsystemet vara konstruerat så att användning av en 

manöverplats utesluter användning av de övriga, utom när det gäller manöverdon för stopp 

och nödstopp. 

 

Om en maskin har två eller fler manöverplatser, skall varje plats vara utrustad med alla 

nödvändiga manöverdon utan att detta medför att operatörerna hindrar varandra eller utsätter 

varandra för riskfyllda situationer. 

 

1.2.3 Start 

 

En maskin skall kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på en för detta ändamål 

särskilt avsett manöverdon. 

 

Samma krav gäller 

 

– vid återstart av maskiner efter stopp, oavsett orsaken därtill, och 

 

– vid avsevärd förändring av driftförhållandena. 

 

Under förutsättning att sådan återstart eller ändring av driftförhållandena kan genomföras utan 

att detta leder till en riskfylld situation, får den göras genom avsiktlig påverkan på ett annat 

manöverdon än det som är avsett för detta. 
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Återstart efter stopp eller ändring av driftförhållanden när en maskin är i automatisk drift 

får vara möjlig utan ingrepp, om detta inte leder till en riskfylld situation. 

 

Om en maskin har flera manöverdon för start och operatörerna därför kan utsätta varandra 

för fara, skall kompletterande utrustning vara installerad för att eliminera sådana risker. 

Om säkerheten kräver att start och/eller stopp skall göras i en viss ordning, skall det finnas 

anordningar som säkerställer att dessa operationer utförs korrekt. 

 

1.2.4 Stopp 

 

1.2.4.1 Normalt stopp 

 

En maskin skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt 

stoppa maskinen fullständigt. 

 

Varje arbetsstation skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att, 

beroende på befintliga riskkällor, stoppa några eller samtliga funktioner i maskinen så att 

den intar ett säkert tillstånd. 

 

Maskinens stoppanordning skall vara överordnad dess startanordning. 

 

När maskinen eller dess riskfyllda funktioner har stoppat, skall kraftförsörjningen till de 

berörda drivorganen vara bruten. 
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1.2.4.2 Stopp under driften 

 

När det av driftsskäl krävs att en stoppanordning inte bryter kraftförsörjningen till 

drivorganen, skall stopptillståndet övervakas och upprätthållas. 

 

1.2.4.3 Nödstopp 

 

En maskin skall vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt 

att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått. 

 

Detta krav gäller dock inte för 

 

– en maskin i vilken en nödstoppsanordning inte skulle minska risken, antingen 

beroende på att den inte skulle förkorta stopptiden eller beroende på att anordningen 

skulle göra det omöjligt att vidta de särskilda åtgärder som den aktuella risken 

kräver, samt 

 

– bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner. 

 

Nödstoppsanordningen skall 

 

– ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon, 

 

– stoppa det farliga förloppet så snabbt som möjligt, utan att därmed ge upphov till 

ytterligare risk, och 

 

– vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär. 
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När aktiv påverkan av nödstoppsanordningen har upphört efter ett stoppkommando, skall 

detta kommando kvarstå tills nödstoppsanordningen återställts; manöverdonet får inte 

kunna spärras utan att stoppkommando ges; återställning av anordningen får endast vara 

möjlig genom en för ändamålet lämplig åtgärd och återställning av anordningen får inte 

starta maskinen på nytt utan endast möjliggöra återstart. 

 

Nödstoppsfunktionen skall alltid vara tillgänglig och i drift oberoende av driftsätt. 

 

Nödstoppsanordningar skall vara ett komplement till andra säkerhetsåtgärder och inte en 

ersättning för dem. 

 

1.2.4.4 Montering av maskiner 

 

Maskiner eller maskindelar som är konstruerade för att arbeta tillsammans skall vara 

konstruerade och tillverkade så att stoppanordningar, inklusive nödstoppsanordningar, inte 

bara kan stoppa själva maskinen, utan även all ansluten utrustning, om fortsatt drift av 

denna kan vara farlig. 

 

1.2.5 Val av styr- och funktionssätt 

 

Det styrsätt eller funktionssätt som valts skall vara överordnat alla andra styrsätt eller 

funktionssätt, förutom nödstoppet. 
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Om en maskin har konstruerats och tillverkats för att kunna styras eller fungera på olika 

sätt med krav på olika skyddsåtgärder och/eller arbetsrutiner, skall den vara försedd med 

en väljare för styrsätt eller funktionssätt som kan låsas i varje enskilt läge. Varje läge på 

väljaren skall vara tydligt angivet och endast motsvara ett styr- eller funktionssätt. 

 

Väljaren kan ersättas av annan anordning som gör det möjligt att begränsa användningen 

av vissa maskinfunktioner till särskilda operatörskategorier. 

 

Om maskinen för vissa funktioner skall kunna användas med ett skydd flyttat eller 

avlägsnat och/eller med en skyddsanordning satt ur funktion, skall väljaren för styr- eller 

funktionssätt samtidigt 

 

– omöjliggöra alla andra styr- eller funktionssätt, 

 

– tillåta drift av riskfyllda funktioner endast med hålldonsmanöveranordning, 

 

– tillåta drift av riskfyllda funktioner endast under förhållanden där riskerna är 

begränsade, samtidigt som riskkällor som kan uppstå till följd av sekventiella förlopp 

förhindras, och 

 

– förhindra att riskfyllda funktioner uppkommer genom avsiktlig eller oavsiktlig 

påverkan på maskinens givare. 

 

Om dessa fyra villkor inte kan säkerställas samtidigt, skall väljaren av styrsätt eller 

funktionssätt aktivera andra skyddsåtgärder som är konstruerade och tillverkade så att ett 

säkert interventionsområde garanteras. 
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Dessutom skall operatören från det ställe där han utför arbete kunna styra driften av de 

delar han arbetar med. 

 

1.2.6 Fel i kraftförsörjningen 

 

Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen till maskinen får 

inte leda till riskfyllda situationer. 

 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas följande punkter: 

 

– Maskinen får inte starta oväntat. 

 

– Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt, om en sådan ändring 

kan ge upphov till riskfyllda situationer. 

 

– Maskinen får inte hindras från att stoppa om stoppkommandot redan har givits. 

 

– Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla eller kastas ut. 

 

– Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som helst skall kunna 

ske utan hinder. 

 

– Skyddsanordningarna skall fortsätta att vara effektiva fullt ut eller utlösa 

stoppkommando. 
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1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor 

 

1.3.1 Risk för förlust av stabilitet 

 

En maskin, dess komponenter och tillbehör skall vara så stabila att de inte välter, faller 

eller gör okontrollerade rörelser under transport, montering, demontering, skrotning och 

varje annan åtgärd som rör maskinen. 

 

Om formen på själva maskinen eller den avsedda installationen inte erbjuder tillräcklig 

stabilitet, skall lämpliga förankringsanordningar finnas och beskrivas i bruksanvisningen. 

 

1.3.2 Risk för brott under drift 

 

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar skall tåla den påfrestning de utsätts för 

när de används. 

 

De ingående materialens hållfasthet skall vara tillräcklig med hänsyn till förhållandena på 

den plats där de används i enlighet med tillverkarens eller dennes befullmäktigade 

representants avsikter, i synnerhet beträffande utmattning, åldring, korrosion och nötning. 

 

I bruksanvisningen skall det anges vilken typ av underhåll och kontroll som krävs av 

säkerhetsskäl samt hur ofta detta skall utföras. Det skall i förekommande fall anges vilka 

delar som är utsatta för slitage och vilka kriterierna för utbyte är. 
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När risk för brott eller sönderfall kvarstår trots de åtgärder som vidtagits, skall de berörda 

delarna vara monterade, belägna och/eller skyddade på ett sådant sätt att brottstycken inte 

sprids, så att riskfyllda situationer förhindras. 

 

Såväl styva som böjliga rör som leder vätskor eller gaser, i synnerhet under högt tryck, 

skall tåla förutsedda inre och yttre påfrestningar. De skall vara ordentligt fästade och/eller 

skyddade, så att eventuella brott inte ger upphov till risker. 

 

När det material som skall bearbetas matas fram till verktyget automatiskt, skall följande 

villkor vara uppfyllda för att risker för personer skall kunna undvikas: 

 

– När arbetsstycket kommer i kontakt med verktyget, skall detta ha uppnått normala 

driftförhållanden. 

 

– När verktyget startar och/eller stannar (avsiktligt eller oavsiktligt), skall 

matningsrörelsen och verktygets rörelse vara samordnade. 

 

1.3.3 Risker orsakade av fallande eller utkastade föremål 

 

Åtgärder skall vidtas för att förhindra att fallande eller utkastade föremål ger upphov till 

risker. 

 

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar 

 

Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, skall maskinens tillgängliga delar vara 

fria från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som kan orsaka skada. 
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1.3.5 Risker med kombinerade maskiner 

 

När maskinen är avsedd att utföra flera olika operationer och arbetsstycket avlägsnas 

manuellt mellan de olika operationerna (kombinerad maskin), skall den vara konstruerad 

och tillverkad så att de ingående delarna kan användas var för sig, utan att övriga delar 

utgör en risk för utsatta personer. 

 

Det skall därför vara möjligt att starta och stoppa eventuella oskyddade delar var för sig. 

 

1.3.6 Risker i samband med variationer i funktionssätt 

 

Om maskinen utför arbete under olika användningsförhållanden, skall den vara 

konstruerad och tillverkad så att förhållandena kan väljas och ställas in på ett säkert och 

tillförlitligt sätt. 

 

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar 

 

En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som 

kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd 

eller skyddsanordningar. 

 

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhindra oavsiktlig blockering av rörliga 

delar som ingår i arbetet. I fall då det finns risk för blockering trots att åtgärder vidtagits 

för att förebygga detta, bör i förekommande fall tillverkaren tillhandahålla nödvändiga 

särskilda skyddsanordningar och verktyg, för att möjliggöra att blockeringen säkert kan 

hävas. 
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Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen skall ange de särskilda 

skyddsanordningarna och hur dessa skall användas. 

 

1.3.8 Val av skyddsåtgärd mot risker som orsakas av rörliga delar 

 

Skydd eller skyddsanordningar som konstruerats för att skydda mot de riskkällor som kan 

förorsakas av rörliga delar skall väljas med hänsyn till riskens karaktär. Följande riktlinjer 

skall tillämpas som hjälp vid valet. 

 

1.3.8.1 Rörliga transmissionsdelar 

 

Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas av rörliga 

transmissionsdelar skall 

 

− vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller 

 

– vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2. 

 

Förreglande öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att tillträde till delarna 

kommer att behövas ofta. 

 

1.3.8.2 Rörliga delar som ingår i själva användningen 

 

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda personer mot riskkällor som 

orsakas av de rörliga delar som ingår i själva användningen skall 

 

– vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller 
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– vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2, eller 

 

– vara skyddsutrustning enligt punkt 1.4.3, eller 

 

– vara en kombination av ovanstående. 

 

Om vissa rörliga delar som ingår i själva användningen inte kan göras helt oåtkomliga 

under drift på grund av att vissa operationer kräver operatörens ingrepp, skall dessa delar 

förses med 

 

– fasta skydd eller förreglande öppningsbara skydd som förhindrar tillträde till de delar 

som inte ingår i själva användningen, och 

 

– inställbara skydd enligt 1.4.2.3, vilka begränsar tillträdet till de komponenter av de 

rörliga delarna till vilka tillträde är nödvändigt. 

 

1.3.9 Risk för okontrollerade rörelser 

 

När en del av en maskin har stoppats, skall varje rörelse från stoppläget av något annat skäl 

än påverkan på manöverdonen förhindras eller vara av sådant slag att det inte utgör någon 

riskkälla. 
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1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar 

 

1.4.1 Allmänna krav 

 

Skydd och skyddsanordningar skall 

 

– vara robust tillverkade, 

 

– sitta stadigt på plats, 

 

– inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 

 

– inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion, 

 

– placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet, 

 

– i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, och 

 

– möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation och/eller utbyte av verktyg samt 

för underhåll kan utföras, genom att begränsa tillträde till det område där arbetet 

skall utföras, om möjligt utan att skyddet måste avlägsnas eller skyddsanordningen 

sättas ur funktion. 

 

Dessutom skall skydd om möjligt skydda mot att material eller föremål kastas ut eller faller 

samt mot utsläpp som alstras av maskinen. 
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1.4.2 Speciella krav för skydd 

 

1.4.2.1 Fasta skydd 

 

Fasta skydd skall vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan verktyg. 

 

Fästanordningarna skall förbli kvar på skydden eller på maskinen när skydden 

demonterats. 

 

Om möjligt skall skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fästade. 

 

1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd 

 

Förreglande öppningsbara skydd skall 

 

– så långt möjligt förbli kvar på maskinen när de är öppna, 

 

– vara konstruerade och tillverkade så att de kan ställas in endast genom avsiktlig 

påverkan. 

 

Förreglande öppningsbara skydd skall vara försedda med en förreglingsanordning som 

 

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skydden är stängda, och 

 

– ger ett stoppkommando när skyddet inte är stängt. 
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Om en operatör kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit genom riskfyllda 

maskinfunktioner har upphört, skall öppningsbara skydd vara försedda med en 

låsanordning för skyddet förutom en förreglingsanordning, som 

 

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skyddet har stängts, och 

 

– håller skyddet stängt och låst till dess risken för skada från riskfyllda 

maskinfunktioner har upphört. 

 

Förreglande öppningsbara skydd skall vara konstruerade så att avsaknad av eller fel på 

någon komponent förhindrar start av eller stoppar de riskfyllda maskinfunktionerna. 

 

1.4.2.3 Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet 

 

Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet till de rörliga delar som är absolut 

nödvändiga för arbetet skall 

 

– kunna ställas in manuellt eller automatiskt, beroende på arbetets art, 

 

– lätt kunna ställas in utan verktyg. 
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1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar 

 

Skyddsanordningar skall vara konstruerade och integrerade i styrsystemet, så att 

 

– rörliga delar inte kan starta när de kan nås av operatören, 

 

– personer inte kan nå rörliga delar när dessa är i rörelse, 

 

– avsaknad av eller fel på någon av komponenterna hindrar start av eller stoppar de 

rörliga delarna. 

 

Skyddsanordningar skall endast kunna ställas in genom avsiktlig påverkan. 

 

1.5 Risker på grund av andra riskkällor 

 

1.5.1 Elektrisk matning 

 

En maskin som är elektriskt matad skall vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att alla 

riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyggas. 

 

De säkerhetsmål som anges i rådets direktiv 73/23/EEG skall gälla för maskiner. 

Skyldigheterna i fråga om bedömning av överensstämmelse och utsläppande på marknaden 

och/eller tagande i drift av maskiner med hänsyn till riskkällor förknippade med elektricitet 

regleras enbart av det här direktivet. 
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1.5.2 Statisk elektricitet 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att uppkomst av potentiellt farliga 

elektrostatiska laddningar förhindras eller begränsas, och/eller vara försedd med ett 

urladdningssystem. 

 

1.5.3 Kraftförsörjning med annat än elektricitet 

 

När maskiner drivs med annan kraft än elektricitet, skall maskinen vara konstruerad, 

tillverkad och utrustad så att alla potentiella risker i samband med dessa energislag 

undviks. 

 

1.5.4 Monteringsfel 

 

Fel som kan begås vid montering eller återmontering av vissa delar och som kan ge 

upphov till risker skall undanröjas genom delarnas konstruktion och tillverkning eller, om 

detta inte är möjligt, genom att information anbringas på själva delarna och/eller deras 

höljen. Samma information skall ges på rörliga delar och/eller deras höljen, när rörelsens 

riktning måste vara känd för att en risk skall kunna undvikas. 

 

Om det är nödvändigt skall kompletterande upplysningar om sådana risker lämnas i 

bruksanvisningen. 

 

Om felaktiga anslutningar kan ge upphov till risker, skall oriktiga anslutningar göras 

omöjliga genom själva konstruktionen eller, om detta inte är möjligt, genom att 

information anbringas på de element som skall anslutas och i förekommande fall på 

anslutningsdonen. 
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1.5.5 Extrema temperaturer 

 

Åtgärder skall vidtas för att undanröja varje risk för skada till följd av kontakt med eller 

närhet till maskindelar eller material med hög eller mycket låg temperatur. 

 

Nödvändiga åtgärder skall också vidtas för att undvika eller skydda mot risken för att 

mycket hett eller mycket kallt material kastas ut. 

 

1.5.6 Brand 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att varje risk för brand eller 

överhettning orsakade av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra 

ämnen som maskinen frambringar eller använder undviks. 

 

1.5.7 Explosioner 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att varje explosionsrisk orsakad av 

maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra ämnen som maskinen 

frambringar eller använder undviks. 

 

När det gäller explosionsrisk på grund av användning av en maskin i en potentiellt explosiv 

atmosfär, skall maskinen uppfylla kraven i gemenskapens särdirektiv. 
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1.5.8 Buller 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av emission av 

luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och 

tillgång till anordningar för att reducera buller, framförallt vid källan. 

 

Bulleremissionsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara emissionsdata för 

liknande maskiner. 

 

1.5.9 Vibrationer 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av vibrationer som 

orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg 

och tillgång till anordningar för att reducera vibrationer, framförallt vid källan. 

 

Vibrationsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara data för liknande maskiner. 

 

1.5.10 Strålning 

 

Oönskade utsläpp av strålning från maskinen skall elimineras eller minskas till nivåer som 

inte har några skadliga effekter på personer. 

 

Alla funktionella utsläpp av joniserande strålning skall begränsas till den lägsta nivå som 

är tillräcklig för att maskinen skall fungera på ett riktigt sätt under installation, drift och 

rengöring. Om det föreligger några risker skall nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. 
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Alla funktionella utsläpp av icke-joniserande strålning under installation, drift och 

rengöring skall begränsas till nivåer som inte har skadliga effekter på personer. 

 

1.5.11 Yttre strålning 

 

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att yttre strålning inte stör driften. 

 

1.5.12 Laserstrålning 

 

När laserutrustning används bör följande föreskrifter beaktas: 

 

– Laserutrustning i maskiner skall vara konstruerad och tillverkad så att strålning av en 

olyckshändelse förhindras. 

 

– Laserutrustning i en maskin skall vara skyddad så att direktstrålning, strålning 

framkallad av reflektion eller spridning och sekundär strålning inte skadar hälsan. 

 

– Optisk utrustning för observation eller inställning av laserutrustning i maskiner skall 

vara av sådant slag att laserstrålningen inte ger upphov till hälsorisker. 

 

1.5.13 Utsläpp av riskfyllda material och ämnen 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker för inandning, inmundigande, 

kontakt med hud, ögon och slemhinnor samt inträngning genom huden av riskfyllda 

material och ämnen som maskinen framställer kan undvikas. 
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Om en riskkälla inte kan elimineras, skall maskinen vara utrustad så att riskfyllda material 

och ämnen kan inneslutas, avlägsnas, spolas bort med vatten, filtreras eller behandlas med 

någon lika effektiv metod. 

 

Om processen inte är fullt sluten i normal drift av maskinen, skall anordningar för 

inneslutning och/eller bortförande vara placerade så att de får maximal effekt. 

 

1.5.14 Risk för att bli instängd i en maskin 

 

En maskin skall vara konstruerad, tillverkad eller utrustad med anordningar så att det 

förhindras att en person blir instängd i den, eller om det är omöjligt, med en anordning för 

att kalla på hjälp. 

 

1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla 

 

De delar av maskinen där personer kan tänkas förflytta sig eller stå skall vara konstruerade 

och tillverkade så att det förhindras att personer halkar, snubblar eller faller på eller från 

dessa delar. 

 

Där så är lämpligt skall dessa delar förses med handtag eller ledstänger som är fasta i 

förhållande till användaren och som gör att denne kan ha kvar stabiliteten. 

 

1.5.16 Blixtnedslag 

 

En maskin i behov av skydd mot effekterna av blixtnedslag under användning skall vara 

försedd med ett system som leder den elektriska laddningen till jord. 
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1.6 Underhåll 

 

1.6.1 Underhåll av maskiner 

 

Inställnings- och underhållsställen skall vara placerade utanför riskområden. Det skall vara 

möjligt att göra justeringar, underhålla, reparera, rengöra och utföra service när maskinen 

är stilla. 

 

Om ett eller flera av ovanstående villkor av tekniska skäl inte kan uppfyllas, skall åtgärder 

vidtas för att säkerställa att dessa arbeten kan utföras säkert (se punkt 1.2.5). 

 

På automatiserade maskiner och där det är nödvändigt på andra maskiner skall 

anslutningspunkter för diagnostisk felsökningsutrustning finnas. 

 

Automatiserade maskindelar som måste bytas ofta skall lätt och säkert kunna avlägsnas 

och bytas. Tillträdesmöjligheterna till delarna skall vara sådana att dessa uppgifter kan 

utföras med de nödvändiga tekniska hjälpmedlen, i enlighet med en föreskriven 

arbetsmetod. 

 

1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och serviceställen som används för underhåll 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att man säkert kan nå alla områden som 

är nödvändiga i samband med produktion, inställning och underhåll. 
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1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor 

 

En maskin skall vara försedd med anordningar för frånkoppling av alla kraftkällor. Dessa 

frånkopplingsanordningar skall vara klart identifierade. De skall kunna låsas om 

återinkoppling kan medföra fara för personer. Frånkopplingsanordningen skall även kunna 

låsas då en operatör inte har möjlighet att kontrollera om krafttillförseln är frånkopplad 

från någon av de platser till vilka han har tillträde. 

 

När det gäller en maskin som kan anslutas till ett elnät, räcker det att man kan dra ur 

stickproppen, under förutsättning att operatören från någon av de platser han har tillträde 

till kan kontrollera att stickproppen är urdragen. 

 

När krafttillförseln är frånkopplad, skall det vara möjligt att på normalt vis avlasta all 

energi som kvarstår eller som ackumulerats i maskinens kretsar utan risk för personer. 

 

Undantagna från kravet i de föregående styckena är vissa kretsar som kan förbli anslutna 

till sina kraftkällor, t.ex. för att hålla delar på plats, skydda information, lysa upp interiörer 

osv. I dessa fall skall särskilda åtgärder vidtas för att garantera operatörens säkerhet. 

 

1.6.4 Operatörsingripanden 

 

En maskin skall vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att behovet för operatören att 

ingripa begränsas. Om operatörsingripanden inte kan undvikas, skall de kunna utföras 

enkelt och säkert. 
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1.6.5 Rengöring av inre delar 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att det är möjligt att rengöra de inre 

delar som har innehållit farliga ämnen eller preparat utan att det är nödvändigt att gå in i 

den; om det är nödvändigt skall varje blockering kunna avhjälpas från utsidan. Om det är 

omöjligt att undvika att gå in i maskinen, skall den vara konstruerad och tillverkad så att 

rengöring kan ske säkert. 

 

1.7 Information 

 

1.7.1 Information och varningar på maskinen 

 

Information och varningar på maskinen bör företrädesvis tillhandahållas genom 

lättförståeliga symboler och piktogram. Alla skriftliga eller muntliga upplysningar och 

varningar skall ges på det eller de officiella gemenskapsspråken som får fastställas i 

enlighet med fördraget av den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden och/eller 

tas i drift och som på begäran får åtföljas av en version på något annat officiellt 

gemenskapsspråk som förstås av operatörerna. 

 

1.7.1.1 Information och informationsanordningar 

 

Den information som krävs för att styra en maskin skall vara entydig och lättbegriplig. Den 

får inte vara så omfattande att den överbelastar operatören. 

 

Datorskärmar eller andra interaktiva kommunikationsmedel mellan operatören och 

maskinen skall vara lättförståeliga och användarvänliga. 
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1.7.1.2 Varningsanordningar 

 

När personers hälsa och säkerhet kan äventyras genom funktionsfel hos en maskin som 

arbetar utan tillsyn, skall maskinen vara utrustad så att den avger lämplig ljud- eller 

ljussignal som varning. 

 

Om en maskin är utrustad med varningsanordningar, skall dessa vara entydiga och 

lättfattliga. Operatören skall ständigt ha möjlighet att kontrollera att varningssignalerna 

fungerar. 

 

Kraven i gemenskapens särdirektiv om färger och säkerhetssignaler skall uppfyllas. 

 

1.7.2 Varning för kvarstående risker 

 

Om risker kvarstår trots de inbyggda säkerhetsåtgärderna och de vidtagna kompletterande 

skyddsåtgärderna, skall nödvändiga varningar, bland annat varningsanordningar, finnas. 

 

1.7.3 Märkning av maskiner 

 

Alla maskiner skall vara försedda med en fullt synlig, läsbar och varaktig märkning, som 

innehåller minst följande uppgifter: 

 

– Tillverkarens företagsnamn och fullständiga adress och i förekommande fall dennes 

representant. 
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– Maskinens beteckning. 

 

– CE-märkningen (se bilaga III). 

 

– Serie- eller typbeteckning. 

 

– Eventuellt serienummer. 

 

– Tillverkningsår, dvs. året då tillverkningsprocessen avslutades. 

 

Det är förbjudet antedatera eller postdatera maskinen då CE-märkningen anbringas. 

 

Om maskinen är konstruerad och tillverkad för användning i potentiellt explosiva 

atmosfärer, skall även detta anges på maskinen. 

 

Maskinen skall dessutom förses med all information som är relevant för maskintypen i 

fråga och som är väsentligt för att den skall kunna användas på ett säkert sätt. Sådan 

information omfattas av bestämmelserna i punkt 1.7.1. 

 

När en maskindel vid användningen måste hanteras med lyftanordning, skall dess vikt 

anges på ett läsligt, varaktigt och entydigt sätt. 

 

1.7.4 Bruksanvisning 

 

Med alla maskiner skall följa en bruksanvisning på det eller de officiella 

gemenskapsspråken i den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden och/eller tas i 

drift. 
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Den medföljande bruksanvisningen skall antingen vara "Bruksanvisning i original" eller 

"Översättning av bruksanvisning i original". Lämnas en översättning av bruksanvisningen 

skall "Bruksanvisning i original" medfölja. 

 

Undantaget från detta krav är underhållsinstruktioner avsedda att användas av specialiserad 

personal som anlitas av tillverkaren eller av dennes befullmäktigade representant, vilka kan 

avfattas på endast ett gemenskapsspråk, som den personalen förstår. 

 

Bruksanvisningen skall utformas efter principerna nedan. 

 

1.7.4.1 Allmänna principer för utformningen av bruksanvisningen 

 

a) Bruksanvisningen skall vara avfattad på ett eller flera av gemenskapens officiella 

språk. Beteckningen "Bruksanvisning i original" skall anges på den eller de 

språkversion(er) tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant är ansvarig 

för. 

 

b) Om det inte finns någon "Bruksanvisning i original" på det officiella språket eller de 

officiella språken i det land där maskinen skall användas, skall en översättning till 

detta eller dessa språk tillhandahållas av tillverkaren eller dennes befullmäktigade 

representant eller av den som för in maskinen i språkområdet i fråga. Dessa 

översättningar skall vara märkta med texten "Översättning av bruksanvisning i 

original". 

 

c) Innehållet i bruksanvisningen skall inte endast omfatta den avsedda användningen av 

maskinen utan även beakta rimligen förutsebar felaktig användning. 
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d) Vid formulering och utformning av bruksanvisningar för maskiner som även kan 

komma att användas av operatörer som inte yrkesmässigt arbetar med maskinerna, 

skall hänsyn tas till den allmänna utbildningsnivån och till den insikt som sådana 

operatörer rimligtvis kan förväntas ha. 

 

1.7.4.2 Bruksanvisningens innehåll 

 

Varje bruksanvisning skall i tillämpliga fall innehålla minst följande information: 

 

a) Namn och fullständig adress på tillverkaren och dennes befullmäktigade 

representant. 

 

b) Maskinens beteckning så som den är angiven på själva maskinen, utom serienumret 

(se punkt 1.7.3). 

 

c) EG-försäkran om överensstämmelse eller ett dokument som anger innehållet i 

EG-försäkran om överensstämmelse och uppgifter om maskinen, men inte 

nödvändigtvis serienummer och underskriften. 

 

d) En allmän beskrivning av maskinen. 

 

e) De ritningar, diagram, beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för drift, 

underhåll och reparationer av maskinen och för att kontrollera om den fungerar 

korrekt. 

 

f) En beskrivning av arbetsstation(er) som sannolikt kommer att bemannas av 

operatörer. 
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g) En beskrivning av hur maskinen är tänkt att användas. 

 

h) Varningar för hur maskinen inte får användas men som erfarenheten visar kan 

förekomma. 

 

i) Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar för maskinen, inklusive 

ritningar, diagram och fästanordningar samt uppgift om det chassi eller den 

anläggning som maskinen skall monteras på. 

 

j) Anvisningar om installation och montering för att minska buller eller vibrationer. 

 

k) Anvisningar för idrifttagande och användning av maskinen och, om nödvändigt, 

instruktioner för utbildning av operatörer. 

 

l) Information om kvarstående risker trots de inbyggda skyddsåtgärderna och de 

vidtagna kompletterande skyddsåtgärderna. 

 

m) Instruktioner om vilka skyddsåtgärder användaren skall vidta, i förekommande fall 

inbegripet vilken personlig skyddsutrustning som skall tillhandahållas. 

 

n) De grundläggande egenskaperna hos de verktyg som får monteras i maskinen. 

 

o) Under vilka betingelser maskinen uppfyller kraven på stabilitet vid användning, 

transport, montering, demontering, urdrifttagande, testning och förutsebart haveri. 
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p) Anvisningar så att transport, hantering och lagring kan genomföras säkert med 

angivande av maskinens och de ingående delarnas massa, om dessa regelbundet 

kommer att transporteras separat. 

 

q) Den arbetsmetod som skall följas vid missöde eller haveri. Om en blockering kan 

uppstå, skall det framgå vilken arbetsmetod som skall följas för att häva den utan 

risk. 

 

r) Hur användaren skall genomföra inställningar och underhåll och vilka förebyggande 

underhållsåtgärder som skall vidtas. 

 

s) Anvisningar om hur inställningar och underhåll kan genomföras på ett säkert sätt, 

inbegripet vilka skyddsåtgärder som bör vidtas under dessa operationer. 

 

t) Specifikation av vilka reservdelar som skall användas, när dessa påverkar operatörers 

hälsa och säkerhet. 

 

u) Följande information om emission av luftburet buller: 

 

− A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationerna, om denna överstiger 

70 dB (A). Om nivån inte överstiger 70 dB (A) skall detta anges. 

 

− Momentant C-vägt toppvärde för ljudtrycket vid arbetsstationerna, om detta 

överstiger 63 Pa (130 dB relaterat till 20 µPa). 
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− A-vägd ljudeffektnivå från maskinen om A-vägd ljudtrycksnivå vid 

arbetsstationerna överstiger 80 dB (A). 

 

Dessa värden skall antingen vara det faktiska värdet för den maskin som avses eller 

baseras på mätningar utförda på tekniskt jämförbara maskiner som motsvarar den 

maskin som skall tillverkas. 

 

För mycket stora maskiner kan A-vägd -emissionsljudtrycksnivå på bestämda ställen 

omkring maskinen anges i stället för A-vägd ljudeffektnivå. 

 

När de harmoniserade standarderna inte tillämpas, skall ljudnivåerna mätas med den 

för maskinen lämpligaste metoden. När bullervärden anges skall osäkerheten 

beträffande dessa värden specificeras. Maskinens driftförhållanden under mätning 

samt vilka mätmetoder som använts skall anges. 

 

Om arbetsstationer inte har angetts eller inte går att ange, skall A-vägda 

ljudtrycksnivåer mätas på ett avstånd av en (1) meter från maskinens yta och 

1,60 meter från golvet eller tillträdesplattformen. Läge och värde för maximal 

ljudtrycksnivå skall anges. 

 

När andra krav för mätning av ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivå anges i 

gemenskapens särdirektiv, skall dessa direktiv tillämpas och motsvarande krav i 

denna punkt inte tillämpas. 
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v) Upplysningar om den strålning som avges till operatören och utsatta personer, när 

maskinen kan avge icke-joniserande strålning som kan skada personer, särskilt 

personer som bär aktiva eller icke-aktiva medicintekniska produkter för implantation. 

 

1.7.4.3 Säljstödsmaterial 

 

Säljstödsmaterial som beskriver maskinen får inte innehålla uppgifter som strider mot 

bruksanvisningarna i fråga om hälso- och säkerhetsaspekterna. Säljstödsmaterial med 

beskrivning av maskinens prestanda skall innehålla samma information om utsläpp som 

bruksanvisningarna. 

 

2. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR 

VISSA MASKINKATEGORIER 

 

Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda för kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel, handhållna och/eller handstyrda maskiner, 

bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner samt maskiner för bearbetning av trä och 

material med liknande fysiska egenskaper skall uppfylla samtliga grundläggande hälso- 

och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se allmänna principer, punkt 4). 
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2.1 Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel och maskiner avsedda för kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel 

 

2.1.1 Allmänt 

 

Maskiner avsedda för användning tillsammans med livsmedel, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller läkemedel skall vara konstruerade och tillverkade så att risker för 

infektioner, sjukdom eller smitta inte uppstår. 

 

Följande bestämmelser skall iakttas: 

 

a) Material som kommer eller avses komma i kontakt med livsmedel, kosmetiska och 

hygieniska produkter eller läkemedel skall uppfylla de villkor som anges i tillämpliga 

direktiv. Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att dessa material kan 

rengöras före varje användningstillfälle, och när detta inte är möjligt skall 

engångsdelar användas. 

 

b) Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller läkemedel skall, bortsett från engångsdelar, 

 

– vara släta och får varken ha några upphöjningar eller sprickor där organiskt 

material kan fastna; samma sak gäller för fogar mellan två ytor, 

 

– vara konstruerade och tillverkade så att utstående delar, kanter och 

försänkningar är så få som möjligt, 
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– lätt kunna rengöras och desinficeras, där så är nödvändigt efter avlägsnande av 

lätt demonterbara delar. Inre ytor skall ha tillräcklig rundningsradie för att 

medge noggrann rengöring. 

 

c) Vätskor, gaser och aerosoler från livsmedel, kosmetiska produkter eller läkemedel 

samt från rengörings-, desinfektions- och sköljningsvätskor bör utan hinder kunna 

avlägsnas helt ur maskinen (om möjligt i ett "rengöringsläge"). 

 

d) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att substanser eller levande 

varelser, i synnerhet insekter, inte kan tränga in i maskinen, eller så att organiskt 

material inte ansamlas på ställen som inte kan rengöras. 

 

e) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att inga hälsofarliga bisubstanser, 

däribland de smörjmedel som används, kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel. Där så krävs skall maskiner vara 

konstruerade och tillverkade så att det fortlöpande kan kontrolleras att detta krav 

uppfylls. 

 

2.1.2 Bruksanvisning 

 

Bruksanvisningen för en maskin för bearbetning och hantering av livsmedel och maskiner 

avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel skall ange vilka 

produkter och metoder för rengöring, desinfektion och sköljning som rekommenderas, inte 

enbart för lättåtkomliga områden utan även för områden till vilka åtkomst är omöjlig eller 

olämplig. 
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2.2 Bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner 

 

2.2.1 Allmänt 

 

Bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner skall 

 

– beroende på typ av maskin ha en stödyta med tillräcklig storlek samt tillräckligt antal 

handtag och stöd med lämplig storlek samt vara placerade så att maskinens stabilitet 

säkerställs under de avsedda användningsförhållandena, 

 

– om de har handtag som inte kan släppas utan risk, vara försedd med start-stoppdon, 

som är placerade så att operatören kan manövrera dem utan att släppa handtagen, 

utom när det är tekniskt omöjligt eller där det finns separata manöverdon, 

 

– inte förete någon risk för oavsiktlig igångsättning och/eller fortsatt drift efter det att 

operatören har släppt handtagen; likvärdiga åtgärder skall vidtas om detta krav inte 

kan uppfyllas av tekniska skäl, 

 

– om nödvändigt tillåta visuell kontroll av riskområdet och av verktygets kontakt med 

det material som bearbetas. 

 

Handtagen på bärbara maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att maskinerna 

enkelt kan startas och stoppas. 
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2.2.1.1 Bruksanvisning 

 

Bruksanvisningen skall ge följande information om vibrationer som överförs av bärbara 

handhållna och handstyrda maskiner: 

 

– Det totala vibrationsvärdet som hand-arm-systemet utsätts för, om detta överstiger 

2,5 m/s². Om värdet inte överstiger 2,5 m/s² skall detta anges. 

 

– Mätosäkerheten. 

 

Dessa värden skall vara antingen det faktiskt uppmätta värdet för den maskin som avses 

eller baserade på mätningar utförda på en tekniskt jämförbar maskin, vilken motsvarar den 

maskin som skall tillverkas. 

 

När harmoniserade standarder inte tillämpas, skall vibrationerna mätas med den metod som 

lämpar sig bäst för maskinen i fråga. 

 

Maskinens driftförhållanden under mätning samt vilka mätmetoder som använts skall 

beskrivas eller referens till den harmoniserade standard som tillämpats skall anges. 
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2.2.2 Bärbara maskiner för fastsättning och andra slagmaskiner 

 

2.2.2.1 Allmänt 

 

Bärbara maskiner för fastsättning och andra slagmaskiner skall vara konstruerade och 

tillverkade så att 

 

– kraften överförs till det påverkade arbetselementet via en mellanliggande komponent 

som inte lämnar anordningen, 

 

– en aktiveringsanordning förhindrar slag, om maskinen inte befinner sig i rätt läge och 

ligger an med tillräckligt tryck motunderlaget, 

 

– oavsiktlig utlösning förhindras; när så är nödvändigt skall det krävas en lämplig 

sekvens av åtgärder på aktiveringsanordningen och manöverdonet för att utlösa ett 

slag, 

 

– oavsiktlig utlösning förhindras under hantering eller vid stöt, 

 

– laddning och tömning kan utföras enkelt och säkert. 

 

När det är nödvändigt skall det vara möjligt att utrusta anordningen med splitterskydd och 

de lämpliga skydden skall tillhandahållas av maskintillverkaren. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 49 
BILAGA I DG C I   SV 

2.2.2.2 Bruksanvisning 

 

I bruksanvisningen skall nödvändiga anvisningar ges om 

 

– vilka tillbehör och vilken utbytbar utrustning som kan användas med maskinen, 

 

– vilka passande fastsättningsanordningar eller andra påverkade anordningar som kan 

användas tillsammans med maskinen, 

 

– i förekommande fall, vilka drivladdningar som skall användas. 

 

2.3 Maskiner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper 

 

En maskin för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper skall 

uppfylla följande krav: 

 

a) Maskinen skall vara konstruerad, tillverkad eller utrustad så att det arbetsstycke som 

bearbetas kan placeras och styras på ett säkert sätt. Om arbetsstycket hålls för hand 

på en arbetsbänk, skall denna vara tillräckligt stabil under arbetets utförande och får 

inte hindra arbetsstyckets rörelse. 

 

b) När maskinen sannolikt kommer att användas under förhållanden där risk finns för 

utkast av arbetsstycken eller delar av dessa skall den vara konstruerad, tillverkad och 

utrustad så att sådana utkast förhindras eller, om detta inte är möjligt, så att utkast 

inte medför risk för operatören och/eller utsatta personer. 
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c) Maskinen skall vara försedd med automatisk broms som stoppar verktyget på 

tillräckligt kort tid, om det finns risk för kontakt med verktyget medan det löper ut. 

 

d) Om verktyget är inbyggt i en inte helt automatiserad maskin, skall denna vara 

konstruerad och tillverkad så att risken för personskada genom olyckshändelse 

elimineras eller minskas. 

 

3. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR ATT 

FÖRHINDRA DE SÄRSKILDA RISKKÄLLOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV 

MASKINERS MOBILITET 

 

Maskiner som utgör riskkällor på grund av mobilitet skall uppfylla samtliga grundläggande 

hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se allmänna principer, punkt 4). 

 

3.1 Allmänt 

 

3.1.1 Definitioner 

 

a) maskin som utgör en riskkälla på grund av sin mobilitet: 

 

– En maskin vars användning kräver antingen mobilitet under arbetet eller 

kontinuerlig eller delvis kontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta 

arbetsstationer. 

 

– En maskin som inte flyttas under användningen, men som kan vara utrustad på 

sådant sätt att den lättare skall kunna flyttas från en plats till en annan. 
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b) förare: operatör som ansvarar för en maskins förflyttning. Föraren kan sitta på 

maskinen eller gå till fots i anslutning till maskinen eller styra maskinen via 

fjärrkontroll. 

 

3.2 Arbetsstationer 

 

3.2.1 Förarplats 

 

Sikten från förarplatsen skall vara sådan att föraren, i fullständig säkerhet för sig själv och 

de utsatta personerna, kan manövrera maskinen och dess redskap under de förutsebara 

användningsförhållandena. Om det är nödvändigt skall det finnas lämpliga anordningar för 

att avhjälpa riskkällor som uppstår på grund av att den direkta sikten är otillräcklig. 

 

En maskin på vilken föraren åker skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att 

det inte finns någon risk att föraren från förarplatsen oavsiktligt kan komma i kontakt med 

hjul eller band. 

 

Om utrymmet så tillåter skall förarplatsen för åkande förare vara konstruerad och tillverkad 

på ett sådant sätt att den kan utrustas med en förarhytt, under förutsättning att detta inte 

ökar risken. I hytten skall det i sådana fall finnas plats för bruksanvisningar som föraren 

behöver. 
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3.2.2 Säten 

 

Om det finns risk för att operatören eller andra personer som transporteras på maskinen 

kan krossas mellan delar av maskinen och marken, om maskinen välter eller slår runt, 

särskilt maskiner som är utrustade med en skyddande konstruktion enligt punkterna 3.4.3 

eller 3.4.4, skall sätena vara konstruerade eller utrustade med en fasthållningsanordning 

som håller kvar personerna på sätena, utan att hindra de rörelser som är nödvändiga för 

manövreringen eller de rörelser som förorsakas av sätets fjädring i förhållande till den 

skyddande konstruktionen. Sådana fasthållningsanordningar bör inte finnas om de ökar 

risken. 

 

3.2.3 Platser för övriga personer 

 

Om användningsområdet innebär att andra personer än föraren tillfälligt eller regelbundet 

transporteras av maskinen eller arbetar på den, skall det finnas lämpliga platser där de kan 

transporteras eller arbeta utan risk. 

 

Andra och tredje styckena i punkt 3.2.1 gäller även platser för andra personer än förare. 

 

3.3 Styrsystem 

 

Om det är nödvändigt skall åtgärder vidtas för att förhindra obehörig användning av 

manöverdon. 

 

För maskiner med fjärrstyrning skall det vid varje manöverenhet entydigt anges vilken 

maskin som styrs från enheten i fråga. 
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Fjärrstyrningssystemet skall vara konstruerat och tillverkat så att det endast påverkar 

 

– den maskin som berörs, och 

 

– de funktioner som berörs. 

 

En fjärrstyrd maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att den bara reagerar på 

signaler från de avsedda manöverenheterna. 

 

3.3.1 Manöverdon 

 

Föraren skall kunna påverka alla manöverdon som behövs för att manövrera maskinen från 

förarplatsen, med undantag för de funktioner som bara kan aktiveras säkert genom 

användning av manöverdon som är placerade på annan plats. Detta gäller även för sådana 

funktioner som andra operatörer än föraren ansvarar för eller där föraren måste lämna 

förarplatsen för att kunna manövrera dem på ett betryggande sätt. 

 

Om det finns pedaler, skall de vara konstruerade, tillverkade och monterade på så sätt att 

föraren kan arbeta på ett betryggande sätt och så att risken för felmanövrering minimeras. 

De skall vara försedda med halkskydd och vara lätta att rengöra. 

 

När manövreringen av manöverdonen kan utgöra riskkällor, t.ex. farliga rörelser, skall 

dessa återgå till neutralläge så snart som operatören släpper dem, med undantag för 

manöverdon med förinställda lägen. 
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På hjulförsedda maskiner skall styrningen vara konstruerad och tillverkad så att kraften, 

vid plötsliga ratt- eller styrstångsrörelser på grund av stötar mot styrhjulen, reduceras. 

 

Alla reglage som låser differentialen skall vara så konstruerade och arrangerade att de 

tillåter att differentialen frigörs när maskinen är i rörelse. 

 

Det sjätte stycket i punkt 1.2.2 om ljud- och/eller visuella varningssignaler gäller endast 

vid backning. 

 

3.3.2 Start och förflyttning 

 

En självgående maskin med åkande förare skall bara kunna förflyttas när föraren finns vid 

reglagen. 

 

När maskinen för arbetets utförande är försedd med utrustning som sträcker sig utanför 

maskinens normala arbetsområde (t.ex. stabilisatorer, jib), skall föraren ha möjlighet att 

innan maskinen sätts i rörelse på ett enkelt sätt kontrollera att utrustningen befinner sig i ett 

visst läge som möjliggör förflyttning på ett säkert sätt. 

 

Detta gäller även alla andra delar som måste befinna sig i vissa lägen, eventuellt låsta, för 

att förflyttningen skall kunna äga rum på ett säkert sätt. 

 

Om det inte ger upphov till andra risker, skall maskinen bara kunna förflyttas om 

ovannämnda delar befinner sig i säkert läge. 
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Maskinen får inte kunna börja förflytta sig oavsiktligt i samband med att motorn startas. 

 

3.3.3 Förflyttningsfunktion 

 

Utan att det hindrar tillämpningen av gällande vägtrafikregler gäller att självgående 

maskiner och därtill hörande släp skall uppfylla kraven beträffande fartminskning, stopp, 

bromsning och uppställning för att säkerställa säkerheten under alla tillåtna arbets-, 

lastnings-, hastighets-, mark- och lutningsförhållanden. 

 

Föraren måste kunna sakta ned och stanna en självgående maskin med hjälp av ett 

huvudreglage . Om säkerheten så kräver, om huvudreglaget (färdbromsen) inte fungerar 

eller om det saknas tillräckligt med energi för att aktivera huvudreglaget, skall en 

nödstoppsanordning med helt oberoende och lätt tillgängligt manöverdon finnas, så att 

maskinen kan bromsas och stoppas. 

 

Om så erfordras av säkerhetsskäl, skall det finnas en parkeringsanordning (broms) som 

hindrar en stillastående maskin från att komma i rörelse. Denna anordning (broms) kan 

vara kombinerad med en av de anordningar som avses i andra stycket, förutsatt att den är 

helt mekanisk. 

 

En maskin som fjärrstyrs skall vara försedd med anordningar så att maskinen automatiskt 

och omedelbart stannar och så att drift som kan vara farlig förhindras, 

 

– om föraren förlorar kontakten, 

 

– vid mottagande av en stoppsignal, 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 56 
BILAGA I DG C I   SV 

– när ett fel detekteras i en säkerhetsrelaterad del av systemet, och 

 

– när en kontrollsignal inte detekteras inom angiven tid. 

 

Punkt 1.2.4 gäller inte förflyttningsfunktionen. 

 

3.3.4 Förflyttning av självgående maskin för gående förare 

 

En självgående maskin för gående förare får bara kunna förflyttas genom att föraren hela 

tiden påverkar aktuellt manöverdon. Framför allt får maskinen inte kunna sättas i rörelse i 

samband med att motorn startas. 

 

Manöversystemen för en maskin som manövreras av gående förare skall vara konstruerade 

på så sätt att de risker som uppstår om maskinen oavsiktligt skulle komma i rörelse mot 

föraren minimeras. Här avses särskilt risk för 

 

– krossning, och 

 

– skador av roterande verktyg. 

 

Maskinens hastighet vid förflyttning skall stämma överens med förarens gånghastighet. 

 

På maskiner som kan förses med roterande verktyg får det inte vara möjligt att aktivera 

verktyget när backfunktionen är inkopplad, utom då maskinens rörelse framkallas av 

verktygets rörelse. I det senare fallet skall backningshastigheten vara så låg att det inte 

medför fara för föraren. 
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3.3.5 Fel i styrkrets 

 

Ett fel i kraftförsörjningen till servostyrningen, där sådan finns, får inte medföra att 

maskinen inte kan styras under den tid som krävs för att stoppa den. 

 

3.4 Skydd mot mekaniska riskkällor 

 

3.4.1 Okontrollerade rörelser 

 

En maskin skall vara konstruerad, tillverkad och i förekommande fall placerad på sitt 

mobila underrede på så sätt att det säkerställs att okontrollerade svängningar av 

tyngdpunkten under förflyttning inte påverkar maskinens stabilitet eller utsätter dess 

bärande delar för alltför stor belastning. 

 

3.4.2 Rörliga kraftöverföringsdelar 

 

Trots vad som sägs i punkt 1.3.8.1 behöver, när det gäller motorer, öppningsbara skydd 

som hindrar tillträde till de rörliga delarna i motorrummet inte vara försedda med 

förreglingsanordningar, om de måste öppnas med hjälp av antingen ett verktyg eller en 

nyckel eller med ett manöverdon placerat vid förarplatsen, förutsatt att denna finns i en 

sluten hytt med lås för att förhindra tillträde för obehöriga. 

 

3.4.3 Överrullning och vältning 

 

Om det finns risk för att en självgående maskin med åkande förare, operatörer eller andra 

personer kan slå runt eller välta, skall maskinen vara utrustad med lämplig 

skyddsanordning, såvida detta inte ökar risken. 
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Denna skyddsanordning skall vara av sådan beskaffenhet att de personer som befinner sig 

på maskinen om den slår runt eller välter garanteras ett tillfredsställande 

deformationssäkert utrymme. 

 

För att styrka att anordningen uppfyller kraven enligt andra stycket skall tillverkaren eller 

dennes befullmäktigade representant för varje typ av skyddsanordning genomföra lämpliga 

provningar eller låta genomföra sådana provningar. 

 

3.4.4 Fallande föremål 

 

Om det finns risk för att föremål eller material faller ned på åkande förare, operatörer eller 

andra personer, skall en självgående maskin vara konstruerad och tillverkad med hänsyn 

tagen till denna risk och, om dess storlek medger, vara försedd med en lämplig 

skyddsanordning. 

 

Denna skyddsanordning skall vara sådan att den säkerställer tillfredsställande 

deformationssäkert utrymme för åkande personer om föremål eller material faller ned. 

 

För att styrka att anordningen uppfyller kraven enligt andra stycket skall tillverkaren eller 

dennes befullmäktigade representant för varje typ av skyddsanordning genomföra lämpliga 

provningar eller låta genomföra sådana provningar. 

 

3.4.5 Tillträdesvägar 

 

Handtag och fotsteg skall vara konstruerade, tillverkade och placerade på ett sådant sätt att 

operatörerna använder dem instinktivt och inte använder manöverdonen för detta ändamål. 
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3.4.6 Bogseringsanordningar 

 

Alla maskiner som används för att bogsera eller som skall bli bogserade skall vara 

utrustade med bogserings- eller kopplingsanordningar som är konstruerade, tillverkade och 

placerade på sådant sätt att de säkerställer enkel och säker till- och frånkoppling och 

förhindrar oavsiktlig frånkoppling under användning. 

 

Om det behövs med tanke på belastningen i dragstången, skall en sådan maskin vara 

utrustad med ett stöd med en bäryta som är anpassad till lasten och underlaget. 

 

3.4.7 Kraftöverföring mellan en självgående maskin (eller traktor) och en driven maskin 

 

En avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning som kopplar ihop en självgående maskin 

(eller traktor) med en dragen maskins närmaste fasta lagring skall vara konstruerad och 

tillverkad så att alla delar som är rörliga under drift är skyddade i hela sin längd. 

 

På den självgående maskinen (eller traktorn) skall det kraftuttag som den avtagbara 

mekaniska kraftöverföringsanordningen kopplats till vara försett med ett skydd, antingen i 

form av en skärm monterad på den självgående maskinen (eller traktorn) eller någon annan 

anordning som ger ett likvärdigt skydd. 

 

Det skall vara möjligt att öppna detta skydd för att få tillgång till den avtagbara mekaniska 

kraftöverföringsanordningen. När det är på plats skall det finnas tillräckligt utrymme för att 

förhindra att kardanaxeln skadar skyddet när maskinen (eller traktorn) är i rörelse. 
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