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På den maskine, der trækkes, skal kraftudtaget være lukket inde i en afskærmning, der 

er fastgjort på maskinen. 

 

Der må ved kardanoverføringsaksler kun forefindes en momentbegrænser eller friløbs-

kobling på den tilkoblede maskines side. Det skal i så fald angives på den aftagelige 

mekaniske kraftoverføringsanordning, hvor monteringen skal ske. 

 

Enhver maskine, der trækkes, og hvis funktion forudsætter, at der forefindes en aftage-

lig mekanisk kraftoverføringsanordning, som forbinder den med en selvkørende ma-

skine eller en traktor, skal have et tilkoblingssystem for den aftagelige mekaniske kraft-

overføringsanordning, der er således indrettet, at den aftagelige mekaniske kraftoverfø-

ringsanordning og dennes beskyttelsesudstyr ikke beskadiges ved kontakt med underla-

get eller med en del af maskinen, når maskinen er frakoblet. 

 

Beskyttelsesudstyrets ydre dele skal være konstrueret, fremstillet og anbragt på en sådan 

måde, at de ikke kan dreje rundt sammen med den aftagelige mekaniske kraftoverfø-

ringsanordning. Beskyttelsesudstyret skal dække kraftoverføringsanordningen hen til 

enderne af gaflerne i forbindelse med enkeltkardanled og mindst indtil midten af det el-

ler de ydre led i forbindelse med såkaldte vidvinkelled. 

 

Hvis der er forudset adgang til arbejdsstederne nær ved den aftagelige mekaniske kraft-

overføringsanordning, skal sådanne adgange være konstrueret og fremstillet således, at 

det forhindres, at beskyttelsesudstyret for disse aksler kan benyttes som trinbræt, med-

mindre de er konstrueret og fremstillet med henblik herpå. 
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3.5.  Beskyttelsesforanstaltninger mod andre farer 

 

3.5.1.  Batterier 

 

Batterikassen skal være konstrueret og fremstillet således, at udslyngning af elektrolyt 

på operatøren er forhindret, også i tilfælde af væltning eller tipning, og det er forhindret, 

at der dannes dampe på de steder, hvor operatørerne befinder sig. 

 

Maskinen skal være konstrueret og fremstillet således, at batteriet kan frakobles ved 

hjælp af en lettilgængelig anordning til dette formål. 

 

3.5.2.  Brand 

 

Afhængig af de risici, der er kalkuleret med, skal maskinen, hvis dens dimensioner tilla-

der det: 

 

– enten give mulighed for anbringelse af lettilgængelige ildslukkere eller 

 

– være forsynet med slukningssystemer, der er en integreret del af maskinen. 

 

3.5.3.  Emission af farlige stoffer 

 

Punkt 1.5.13, andet og tredje afsnit, finder ikke anvendelse, når maskinens vigtigste 

funktion er sprøjtning af produkter. Operatøren skal dog beskyttes mod risikoen for at 

blive udsat for sådanne farlige emissioner. 
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3.6.  Oplysninger og anvisninger 

 

3.6.1.  Skilte og signal- og varslingsanordninger 

 

Enhver maskine skal være forsynet med skilte og eller plader med instruks om anven-

delse, indstilling og vedligeholdelse, hvor dette er nødvendigt for at sikre personers sik-

kerhed og sundhed. De skal være udvalgt, udformet og fremstillet på en sådan måde, at 

de er tydelige og holdbare. 

 

Udover de gældende bestemmelser i færdselsreglerne, skal mobile maskiner med kø-

rende fører være udstyret med følgende: 

 

– et akustisk signalapparat, som kan advare personer 

 

– et lyssignalsystem, der svarer til de forudsete brugsvilkår. Dette krav gælder dog 

ikke for maskiner, som udelukkende er beregnet til arbejde under jorden, og som 

ikke er udstyret med elektrisk energi 

 

– der skal om nødvendigt være et passende forbindelsessystem mellem anhængeren 

og maskinen til drift af signalerne. 

 

Er der under normal brug af fjernbetjente maskiner risiko for, at personer udsættes for at 

blive klemt eller kørt over, skal sådanne maskiner være forsynet med egnede signalord-

ninger, som advarer om maskinens bevægelser, eller med midler til at beskytte personer 

mod sådanne risici. Det samme gælder for maskiner, hvis brug indebærer en systematisk 

gentagelse af frem- og tilbagekørsel på samme akse, og hvor føreren ikke direkte kan se 

området bagved maskinen. 
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Det skal ved konstruktionen sikres, at der ikke kan ske utilsigtet frakobling af signal- og 

varslingsanordninger. Når det er af absolut betydning for sikkerheden, skal sådanne an-

ordninger være forsynet med et system til kontrol af deres funktion, så operatøren tyde-

ligt kan se, hvis de svigter. 

 

Hvis en maskines eller det tilkoblede udstyrs bevægelser indebærer en særlig risiko, 

skal maskinen være forsynet med et skilt, der kan læses på tilstrækkelig lang afstand, 

med en advarsel om, at det er forbudt at komme for tæt på maskinen under arbejdet af 

hensyn til sikkerheden for de personer, som befinder sig i nærheden af den. 

 

3.6.2.  Mærkning 

 

Enhver maskine skal være forsynet med følgende oplysninger på en måde, så de er ty-

delige og ikke kan fjernes: 

 

– nominel effekt udtrykt i kilowatt (kW) 

 

– masse, i den udformning, maskinen normalt har, udtrykt i kilogram (kg), 

 

og i givet fald: 

 

– største tilladte træk i koblingskrogen, udtrykt i newton (N) 

 

– største tilladte vertikale belastning i koblingskrogen, udtrykt i newton (N). 
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3.6.3.  Brugsanvisning 

 

3.6.3.1. Vibrationer 

 

Brugsanvisningen skal indeholde følgende angivelser om vibrationer, som maskinen 

overfører til hånd-arm-systemet eller til hele kroppen: 

 

– den samlede vibrationsstyrke, som hånd-arm-systemet udsættes for, hvis den 

overstiger 2,5 m/s². Hvis denne styrke er mindre end eller lig med 2,5 m/s², skal 

dette være anført 

 

– den højeste geometriske middelværdi af den vægtede acceleration, som hele krop-

pen udsættes for, hvis den overstiger 0,5 m/s². Hvis denne værdi er mindre end 

eller lig med 0,5 m/s², skal dette være anført 

 

– usikkerheden ved målingen. 

 

Disse værdier skal enten være reelt målt for den pågældende maskine, eller være fastsat 

på grundlag af måling foretaget på en teknisk set tilsvarende maskine, som er repræ-

sentativ for den planlagte produktion. 

 

Når harmoniserede standarder ikke finder anvendelse, skal vibrationsdataene måles un-

der anvendelse af den mest egnede målekode, der er tilpasset maskinen. 

 

Der skal redegøres for funktionsvilkårene for maskinen under målingen og for, hvilke 

målekoder der er anvendt ved målingerne. 
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3.6.3.2. Flere anvendelsesmuligheder 

 

Brugsanvisningen for maskiner med flere anvendelsesmuligheder afhængig af det ud-

styr, der benyttes, og brugsanvisningen for udskifteligt udstyr skal indeholde de nød-

vendige oplysninger, for at montering og brug af hovedmaskinen og det udskiftelige ud-

styr kan ske på en sikker måde. 

 

4. SUPPLERENDE VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV TIL 

IMØDEGÅELSE AF FARER I FORBINDELSE MED HEJSE- OG LØFTEOPERA-

TIONER 

 

Maskiner, der frembyder fare i forbindelse med hejse- og løfteoperationer, skal opfylde 

alle de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omhandlet i dette ka-

pitel (jf. Generelle principper, punkt 4). 

 

4.1.  Generelt 

 

4.1.1.  Definitioner 

 

a) "Hejse- og løfteoperation": operation bestående i flytning af lasteenheder bestå-

ende af varer og/eller personer, der på et givet tidspunkt indebærer en niveauæn-

dring. 

 

b) "Styret byrde": byrde, som under hele flytningen styres langs faste eller fleksible 

styr, hvis position bestemmes af faste punkter. 
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c) "Sikkerhedskoefficient": det aritmetiske forhold mellem den af fabrikanten eller 

dennes repræsentant garanterede belastning, indtil hvilken en komponent er i 

stand til at bære lasten, og den maksimale tilladte arbejdsbelastning, som er anført 

på komponenten. 

 

d) "Prøvekoefficient": det aritmetiske forhold mellem den belastning, der anvendes 

ved statiske eller dynamiske prøver af en hejse- og løftemaskine eller hejse-

/løftetilbehør, og den maksimale tilladte arbejdsbelastning, som er anført på hejse- 

og løftemaskinen eller hejse- og løftetilbehøret. 

 

e) "Statisk prøve": prøve, som består i, at hejse- og løftemaskinen eller hejse- og 

løftetilbehøret undersøges og derefter påvirkes med en kraft, der er lig med den 

maksimale tilladte arbejdsbelastning multipliceret med den relevante statiske prø-

vekoefficient, hvorefter hejse- og løftemaskinen eller hejse- og løftetilbehøret på 

ny undersøges, efter at belastningen er fjernet, for at kontrollere, at der ikke er 

sket nogen skade. 

 

f) "Dynamisk prøve": prøve, som består i at afprøve hejse- og løftemaskinen i alle 

mulige konfigurationer med den maksimale tilladte arbejdsbelastning multiplice-

ret med den relevante dynamiske prøvekoefficient, under hensyntagen til hejse- og 

løftemaskinens dynamiske opførsel, for at kontrollere, om den virker, som den 

skal. 

 

g) "Stol (lad)": en del af maskinen på eller i hvilken personer og/eller varer anbringes 

med henblik på at blive løftet. 
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4.1.2.  Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske farer 

 

4.1.2.1. Manglende stabilitet 

 

En maskine skal konstrueres og fremstilles således, at den i punkt 1.3.1.-krævede stabi-

litet opretholdes, både når maskinen er i brug, og når den er ude af brug, herunder under 

alle etaper af transport, montering og demontering, i tilfælde af forudsigelige kompo-

nentsvigt, samt under de afprøvninger, der foretages i overensstemmelse med brugsan-

visningen. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til dette formål benytte de rele-

vante kontrolmetoder. 

 

4.1.2.2. Maskiner, som bevæger sig langs styreskinner eller på køreskinner 

 

Maskiner skal være forsynet med anordninger, der virker på styre- og køreskinnerne for 

at forhindre afsporing. 

 

Hvis der til trods for sådanne anordninger fortsat er risiko for afsporing, eller svigt af en 

kørende enhed, skal der imidlertid være anordninger, som forhindrer, at udstyr, kompo-

nenter eller byrden falder ned, eller at maskinen vælter. 
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4.1.2.3. Mekanisk modstandsdygtighed 

 

Maskiner, hejse- og løftetilbehør samt deres enkeltdele skal kunne modstå de belastnin-

ger, som de udsættes for under arbejdet, og i givet fald uden for arbejdet, på de fastsatte 

vilkår for opstilling og brug og i alle konfigurationer i forbindelse hermed under hen-

syntagen til klimatiske påvirkninger og påvirkninger fra personer. Dette krav skal også 

være opfyldt under transport, montering og afmontering. 

 

Maskiner samt hejse- og løftetilbehør skal være konstrueret og fremstillet på en sådan 

måde, at svigt på grund af træthed og slitage undgås under hensyn til de pågældende an-

vendelsesformål. 

 

Der skal ved valget af materialer tages hensyn til de fastlagte brugsvilkår, med særligt 

hensyn til korrosion, slitage, stød, ekstreme temperaturer, træthed, koldskørhed og æld-

ning. 

 

Maskiner samt hejse- og løftetilbehør skal være konstrueret og fremstillet på en sådan 

måde, at de uden permanent deformation eller tydelige mangler kan modstå overbelast-

ning i forbindelse med statiske belastningsprøver. Ved beregningen af modstandsdyg-

tigheden anvendes værdierne for den statiske prøvekoefficient, som vælges ud fra det 

kriterium, at sikkerhedsniveauet skal være passende. Koefficienten vil normalt have føl-

gende værdier: 

 

a) maskiner, der bevæges ved den menneskelige kraft samt hejse- og løftetilbe-

hør: 1,5 
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b) andre maskiner: 1,25. 

 

Maskiner skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de uden svigt kan 

modstå de dynamiske prøver udført med den maksimale tilladte arbejdsbelastning mul-

tipliceret med den dynamiske prøvekoefficient. Denne dynamiske prøvekoefficient væl-

ges ud fra det kriterium, at sikkerhedsniveauet skal være passende. Den vil normalt 

være lig 1,1. Prøverne udføres normalt med de fastsatte nominelle hastigheder. Hvis 

maskinens styresystem åbner mulighed for flere samtidige bevægelser, bør prøven udfø-

res under de ugunstigste vilkår, normalt derved, at bevægelserne kombineres. 

 

4.1.2.4. Tovskiver, tromler, ruller, tove og kæder 

 

Tovenes eller kædernes dimensioner skal passe sammen med de tovskivers, tromlers og 

rullers diametre, hvorpå de anvendes. 

 

Tromler og ruller skal være konstrueret, fremstillet og opstillet således, at tove eller kæ-

der kan oprulles uden at springe af. 

 

Tove, som anvendes direkte til løft eller understøttelse af byrden, må ikke have splejs-

ninger, bortset fra i enderne. Splejsninger kan imidlertid tillades i installationer, som i 

og med deres konstruktion er beregnet til at skulle ændres regelmæssigt, afhængigt af 

brug. 
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Sikkerhedskoefficienten for tovet og dets befæstninger skal vælges således, at der sikres 

et passende sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 5. 

 

Sikkerhedskoefficienten for løftekæder skal vælges således, at der sikres et passende 

sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 4. 

 

Med henblik på at kontrollere, at sikkerhedskoefficienten er passende, skal fabrikanten 

eller dennes repræsentant foretage eller lade foretage de relevante afprøvninger af hver 

type kæde eller tov, som anvendes direkte til at hejse eller løfte byrden, og af hver type 

tovbefæstigelse. 

 

4.1.2.5. Hejse- og løftetilbehør og dettes enkeltdele 

 

Hejse- og løftetilbehør og dettes enkeltdele skal være dimensioneret, så der tages hen-

syn til forhold som træthed og ældning for et antal arbejdscykler, der er i overensstem-

melse med den forventede levetid på de brugsvilkår, der gælder for de pågældende an-

vendelsesformål. 

 

Endvidere: 

 

a) Sikkerhedskoefficienten for wire og tov og dets befæstninger skal vælges således, 

at der opnås et passende sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 5. Der må 

ikke være splejsninger eller knuder på tovene, dog bortset fra enderne. 
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b) Når der anvendes kæder med svejsede led, skal de være af typen med korte led. 

Sikkerhedskoefficienten for kæderne skal vælges således, at der opnås et passende 

sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 4. 

 

c) Sikkerhedskoefficienten for fibertove eller -bændler afhænger af materialet, 

fremstillingsmåden, dimensionerne og brugen. Denne koefficient skal vælges så-

ledes, at der opnås et passende sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 7, for-

udsat at de anvendte materialer er af en meget god, kontrolleret kvalitet, og at 

fremstillingsmåden er afpasset efter de forventede brugsforhold. Er dette ikke til-

fældet, vil koefficienten normalt være højere, således at der opnås et tilsvarende 

sikkerhedsniveau. Der må ikke være knuder, splejsninger eller samlinger på fi-

bertove eller -bændler bortset fra på anhugningsenderne. Dette gælder ikke for 

endeløse bændler. 

 

d) Sikkerhedskoefficienten for alle de metaldele, der indgår i en løftekæde, eller som 

anvendes sammen med en løftekæde, skal vælges således, at der opnås et pas-

sende sikkerhedsniveau. Den vil normalt være lig 4. 

 

e) Den maksimale tilladte belastning for en hanefod fastsættes på grundlag af sikker-

hedskoefficienten for den svageste part, antallet af parter og en reduceringsfaktor, 

som afhænger af den måde, hvorpå løfteoperationen udføres. 

 

f) Med henblik på at kontrollere, at sikkerhedskoefficienten er passende, skal 

fabrikanten eller dennes repræsentant foretage de relevante afprøvninger af hver 

type bestanddel, som er omhandlet i litra a), b), c) og d), eller sørge for, at sådanne 

afprøvninger foretages. 
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4.1.2.6. Styring af maskinens bevægelser 

 

Indretninger til styring af maskinens bevægelser skal virke på en sådan måde, at maski-

nen fastholdes i en sikker position. 

 

a) Maskinen skal være konstrueret, fremstillet eller udstyret med anordninger på en 

måde, som holder enkeltdelenes udsving inden for fastsatte grænser. Når disse an-

ordninger går i gang, gives der i givet fald forinden en advarsel. 

 

b) Når flere maskiner, der er faststående eller kører på skinner, kan arbejde på 

samme tid med risiko for sammenstød, skal disse maskiner være konstrueret og 

fremstillet på en sådan måde, at de kan udstyres med systemer, der udelukker 

denne risiko. 

 

c) Maskinen skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at byrden ikke 

kan løsgøres på farlig måde eller falde utilsigtet i frit fald, hvis der opstår delvis 

eller totalt energisvigt, eller når operatøren ikke længere påvirker betjeningsan-

ordningerne. 

 

d) Det må ikke under normale brugsvilkår være muligt at sænke byrden udelukkende 

ved hjælp af en friktionsbremse, undtagen hvis der er tale om maskiner, hvis vir-

kemåde gør dette påkrævet. 

 

e) Gribeanordninger skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at byr-

den ikke kan falde utilsigtet. 
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4.1.2.7. Håndterede byrders bevægelser 

 

Operatørpladsen for maskinen skal være således placeret, at der opnås et maksimalt ud-

syn over de dele, der er i bevægelse med henblik på at undgå mulige sammenstød med 

personer, materiel eller andre maskiner, der måtte arbejde på samme tid, og som vil 

kunne frembyde en fare. 

 

Maskiner med styret byrde skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at 

personer ikke kommer til skade som følge af byrdens, stolens (ladets) eller eventuelle 

kontravægtes bevægelse. 

 

4.1.2.8. Maskiner, der betjener faste ladesteder 

 

4.1.2.8.1. Stolens (ladets) bevægelser 

 

Stolens (ladets) bevægelser på maskiner, der betjener faste ladesteder, skal være fast 

styret undervejs til og ved ladestederne. Saksesystemer anses også for at være fast sty-

ring. 

 

4.1.2.8.2. Adgang til stolen (ladet) 

 

Når personer har adgang til stolen (ladet), skal maskinen være konstrueret og fremstillet 

således, at det sikres, at stolen (ladet) forbliver stationær under adgangen, navnlig under 

på- og aflæsning. 
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Maskinen skal være konstrueret og fremstillet således, at det sikres, at niveauforskellen 

mellem stolen (ladet) og det betjente ladested ikke skaber risiko for, at man kan snuble. 

 

4.1.2.8.3. Risici som følge af kontakt med stolen (ladet), når den er i bevægelse 

 

Når det er nødvendigt for at opfylde kravet i punkt 4.1.2.7, andet afsnit, skal det rum, 

som maskinen bevæger sig i, gøres utilgængeligt under normal drift. 

 

Når der under inspektion eller vedligeholdelse er risiko for, at personer, der befinder sig 

under eller over ladet, kan komme i klemme mellem stolen (ladet) og faste elementer, 

skal der skabes tilstrækkelig fri plads, enten i form af tilflugtslommer eller i form af 

mekaniske anordninger, der blokerer stolens (ladets) bevægelse.  

 

4.1.2.8.4. Risiko for, at byrden kan falde ned fra stolen (ladet) 

 

Når der er risiko for, at byrden kan falde ned fra stolen (ladet), skal maskinen konstrue-

res og fremstilles således, at denne risiko forebygges. 

 

4.1.2.8.5. Ladesteder 

 

Risiko for, at personer på ladestederne kommer i kontakt med stolen (ladet), medens 

den stadig er i bevægelse, eller andre bevægelige dele, skal forebygges. 
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Når der er risiko for, at personer kan falde ned i det rum, som maskinen bevæger sig i, 

når stolen (ladet) ikke befinder sig ved etagerne, skal der installeres afskærmninger for 

at forebygge denne risiko. Sådanne afskærmninger må ikke kunne åbnes i retning af 

maskinens bane. De skal indrettes med en tvangskoblingsanordning, der styres af sto-

lens (ladets) position, og som forhindrer: 

 

– at stolen (ladet) foretager farlige bevægelser, inden afskærmningen er lukket og 

låst 

 

– farlig åbning af en afskærmning, inden stolen (ladet) er standset ved et tilhørende 

ladested. 

 

4.1.3. Egnethed til formålet 

 

Når en hejse- og løftemaskine eller hejse- og løftetilbehør markedsføres eller tages i 

brug for første gang, skal fabrikanten eller dennes repræsentant ved at foretage eller lade 

foretage de relevante målinger sikre, at maskinen eller hejse- og løftetilbehøret, når de 

er klar til brug - hvad enten de drives manuelt eller mekanisk - kan udfylde de specifice-

rede funktioner på en sikker måde. 

 

De statiske og dynamiske prøver, der er omhandlet i punkt 4.1.2.3, skal foretages på alle 

hejse- og løftemaskiner, der er klar til ibrugtagning. 

 

Hvis maskinen ikke kan samles hos fabrikanten eller dennes repræsentant, skal de rele-

vante målinger foretages på det sted, hvor maskinen skal bruges. I andre tilfælde kan 

målingerne foretages enten hos fabrikanten eller på det sted, hvor maskinen skal bruges. 
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4.2. Krav til maskiner, som bevæges ved anden energi end den menneskelige kraft 

 

4.2.1.  Styring af bevægelser 

 

Anordningerne til styring af maskinens eller udstyrets bevægelser må kun kunne fun-

gere ved vedvarende påvirkning. For delvise eller totale bevægelser, hvor der ikke er 

fare for, at byrden eller maskinen kan støde imod noget, kan de nævnte anordninger dog 

erstattes af styreanordninger, der muliggør bevægelser med automatisk stop på forud-

fastsatte ladesteder, uden at operatøren vedvarende påvirker disse anordninger. 

 

4.2.2.  Kontrol med belastningen 

 

Maskiner med en maksimal arbejdsbelastning på mindst 1 000 kg, eller hvis vælt-

ningsmoment mindst svarer til 40 000 Nm, skal være udstyret med anordninger, der ad-

varer føreren og forhindrer farlige bevægelser i tilfælde af: 

 

– overbelastning, enten på grund af overskridelse af den maksimale arbejdsbelast-

ning eller af det maksimale arbejdsmoment som følge af denne belastning eller 

 

– overskridelse af væltningsmomentet. 

 

4.2.3.  Tovstyrede anlæg 

 

Bæretove, træktove eller bære-træktove skal udstrækkes ved hjælp af kontravægte eller 

en anordning, der sikrer vedvarende kontrol med spændingen. 
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4.3.  Oplysninger og mærkning 

 

4.3.1.  Kæder, tove og stropper 

 

Enhver hejse- eller løftekæde, -tov eller -strop, der ikke er en del af et hele, skal være 

forsynet med et mærke, eller hvor dette ikke er muligt, med en plade eller med en ring, 

som ikke kan fjernes, med oplysninger om fabrikantens eller dennes repræsentants navn 

og adresse samt henvisning til tilhørende attest. 

 

Ovennævnte attest skal mindst indeholde følgende oplysninger: 

 

a) fabrikantens navn og adresse og i pågældende tilfælde dennes repræsentants navn 

og adresse 

 

b) en beskrivelse af kæden eller tovet for så vidt angår: 

 

– nominelle dimensioner 

 

– fremstilling 

 

– fremstillingsmateriale 

 

– enhver specialmetalbehandling, som materialet har gennemgået. 
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c) angivelse af den anvendte afprøvningsmetode 

 

d) den maksimale belastning, som kæden eller tovet må udsættes for under brugen. 

Der kan angives et værdiinterval afhængigt af brugen. 

 

4.3.2.  Hejse- og løftetilbehør 

 

Hejse- og løftetilbehør skal være forsynet med følgende mærkning: 

 

– identificering af materialet, når denne oplysning er nødvendig for at gøre brugen 

sikker 

 

– den maksimalt tilladte arbejdsbelastning. 

 

For hejse- og løftetilbehør, hvor mærkning er fysisk umulig, skal den i første afsnit om-

handlede mærkning foretages på en plade eller noget tilsvarende og fastgøres forsvarligt 

på tilbehøret. 

 

Oplysningerne skal være lette at læse og anbringes på et sted, hvor de ikke risikerer at 

forsvinde som følge af slitage, og hvor de ikke forringer tilbehørets belastningsevne. 

 

4.3.3.  Hejse- og løftemaskiner 

 

Den maksimale arbejdsbelastning skal angives på et iøjnefaldende sted på maskinen. 

Mærkningen skal være let at læse og holdbar, og der må ikke anvendes koder. 

 



 
5786/2/05 REV 2  ACA/mh 79 
BILAG I DG C I   DA 

Når den maksimale arbejdsbelastning er afhængig af maskinens konfiguration, skal hver 

arbejdsplads være udstyret med en belastningsplade, som fortrinsvis i form af tegninger, 

eller eventuelt tabeller, viser den tilladte arbejdsbelastning for de forskellige konfigura-

tioner. 

 

På maskiner, der kun er beregnet til at hejse eller løfte varer, og som er udstyret med en 

stol (lad), som det er muligt for personer at komme ind i, skal der være en klar og uud-

slettelig advarsel om, at det er forbudt at hejse eller løfte personer. Denne angivelse skal 

kunne ses fra alle adgangssteder. 

 

4.4.  Brugsanvisning 

 

4.4.1.  Hejse- og løftetilbehør 

 

Med ethvert tilbehør til hejse- og løftemateriel eller til ethvert handelsmæssigt uopdele-

ligt parti hejse- og løftetilbehør skal der følge en brugsanvisning, som mindst indeholder 

oplysninger om: 

 

a) den tilsigtede brug 

 

b) begrænsninger med hensyn til brugen (især for hejse- og løftetilbehøret, som 

f.eks. magnetiske eller vakuumsugekopper, som ikke til fulde opfylder kravene i 

punkt 4.1.2.6.e) 

 

c) oplysninger vedrørende montering, brug, og vedligeholdelse 

 

d) den benyttede statiske prøvekoefficient. 
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4.4.2.  Hejse- og løftemaskiner 

 

Der skal til hver maskine medfølge en brugsanvisning med angivelse af: 

 

a) tekniske oplysninger, blandt andet: 

 

– den maksimale arbejdsbelastning og i givet fald en kopi af den belastnings-

plade eller belastningstabel, der er beskrevet i punkt 4.3.3, andet afsnit 

 

– reaktionskræfterne i understøtninger eller fundamenter og i givet fald 

karakteristika for spor og køreskinner 

 

– i givet fald, nødvendig ballast og angivelse af, hvordan ballasten skal 

anbringes 

 

b) oplysninger fra logbogen for maskinen, hvis denne ikke leveres sammen med 

maskinen 

 

c) brugsanvisninger, navnlig for at afhjælpe operatørens manglende direkte udsyn 

over byrden 

 

d) i givet fald en afprøvningsrapport med detaljerede oplysninger om de statiske og 

dynamiske prøvninger, som fabrikanten eller dennes repræsentant har foretaget 

eller ladet foretage 

 

e) for maskiner, der ikke er monteret hos fabrikanter i den form, i hvilken de skal 

bruges, de nødvendige instruktioner til forud for den første ibrugtagning at kunne 

gennemføre de målinger, der er omhandlet i punkt 4.1.3. 
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5. SUPPLERENDE VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV FOR MA-

SKINER BESTEMT TIL ARBEJDE UNDER JORDEN 

 

Maskiner bestemt til arbejde under jorden skal opfylde alle de væsentlige sikkerheds- og 

sundhedskrav, der er omhandlet i dette kapitel (jf. Generelle principper, punkt 4). 

 

5.1.  Risici som følge af manglende stabilitet 

 

Mekanisk drevne afstivninger skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de 

bevarer den rigtige stilling, når de bevæges, og ikke skrider ud, hverken inden og me-

dens de sættes under tryk, eller efter at trykket er ophævet. De skal være udstyret med 

forankringspunkter for de enkelte hydrauliske grubeafstivningers rørplade. 

 

5.2.  Bevægelsesfrihed 

 

Mekanisk drevne afstivninger må ikke hæmme personers bevægelsesfrihed. 

 

5.3.  Betjeningsanordninger 

 

Betjeningsanordningerne til acceleration og bremsning af maskiner, der kører på skin-

ner, skal være håndbetjente. Dog kan aktiveringsanordninger betjenes med foden. 

 

Betjeningsanordningerne på mekanisk drevne afstivninger skal være konstrueret og an-

bragt på en sådan måde, at operatørerne ved flytning af afstivningerne beskyttes af en 

afstivning, der allerede er anbragt. Betjeningsanordningerne skal være beskyttet, så util-

sigtet igangsætning undgås. 
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5.4.  Standsning af kørsel 

 

Selvkørende maskiner på skinner, der er beregnet til anvendelse under jorden, skal være 

udstyret med en aktiveringsanordning, som påvirker betjeningskredsløbet for kørsel 

med maskinen, således at bevægelsen standser, hvis føreren ikke længere kontrollerer 

bevægelsen. 

 

5.5.  Brand 

 

Andet led i punkt 3.5.2 er obligatorisk for maskiner, hvoraf dele er meget let antænde-

lige. 

 

Bremsesystemet på maskiner bestemt til anvendelse under jorden skal være konstrueret 

og fremstillet således, at det er gnistfrit og ikke kan forårsage brand. 

 

Maskiner med forbrændingsmotor bestemt til anvendelse under jorden må udelukkende 

være udstyret med en motor, som anvender et brændstof med lavt damptryk, og som 

udelukker alle gnister af elektrisk oprindelse. 

 

5.6.  Udstødningsgas 

 

Udstødningsgassen fra forbrændingsmotorer på maskiner må ikke bortledes opad. 
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6. SUPPLERENDE VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV TIL 

MASKINER, DER INDEBÆRER SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED PER-

SONLØFT 

 

Maskiner, der indebærer en fare i forbindelse med personløft, skal opfylde alle de rele-

vante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omhandlet i dette kapitel (jf. Ge-

nerelle principper, punkt 4). 

 

6.1.  Generelt 

 

6.1.1.  Mekanisk modstandsdygtighed 

 

Stolen (ladet), herunder eventuelle lemme, skal være konstrueret og fremstillet på en så-

dan måde, at areal og bæreevne svarer til det maksimalt tilladte antal personer og den 

maksimale fastsatte arbejdsbelastning. 

 

Sikkerhedskoefficienterne for de enkeltdele, der er omhandlet i punkt 4.1.2.4 og 4.1.2.5, 

er utilstrækkelige for maskiner, der er bestemt til personløft, og de skal som hovedregel 

fordobles. Maskiner, der er bestemt til at løfte personer eller personer og varer, skal 

være udstyret med et ophængs- eller understøttelsessystem til stolen (ladet), som er kon-

strueret og fremstillet således, at det sikrer et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau og 

forebygger risiko for, at stolen (ladet) kan falde ned. 

 

Hvis der benyttes tove eller kæder til stolens (ladets) ophæng, skal der som hovedregel 

være mindst to af hinanden uafhængige tove eller kæder, med hver sit forankringspunkt. 
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6.1.2. Kontrol af belastningen på maskiner, som bevæges ved anden energi end den 

menneskelige kraft 

 

Kravene i punkt 4.2.2 gælder uanset størrelsen af den maksimale arbejdsbelastning og 

væltningsmomentet, medmindre fabrikanten kan påvise, at der ikke er fare for overbe-

lastning eller væltning. 

 

6.2.  Betjeningsanordninger 

 

Hvis andre løsninger ikke er påkrævede som følge af sikkerhedskrav, skal stolen (ladet) 

være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de personer, der befinder sig deri, 

har adgang til betjeningsanordninger, der kan styre stolens (ladets) bevægelser i op- el-

ler nedadgående retning og, hvis det er hensigtsmæssigt, andre bevægelser af stolen (la-

det). 

 

Disse betjeningsanordninger skal være overordnet alle andre betjeningsanordninger, der 

kan styre samme bevægelse, dog ikke nødstopanordninger. 

 

Betjeningsanordningerne for disse bevægelser skal være betjeningsanordninger, der 

kræver en vedvarende påvirkning, undtagen når selve stolen (ladet) er fuldstændig luk-

ket. 

 

6.3.  Risici for personer i eller på stolen (ladet) 

 

6.3.1.  Risici som følge af stolens (ladets) bevægelser 

 

Maskiner til personløft skal være konstrueret, fremstillet eller udstyret således, at sto-

lens (ladets) acceleration eller bremsning ikke medfører risici for personer. 

 



 
5786/2/05 REV 2  ACA/mh 85 
BILAG I DG C I   DA 

6.3.2.  Risiko for, at personer kan falde ned fra stolen (ladet) 

 

Stolens (ladets) gulv må ikke kunne hælde så meget, at der opstår risiko for, at perso-

nerne i stolen (ladet) styrter ned, heller ikke under bevægelse. 

 

Når stolen (ladet) er bestemt til at fungere som arbejdsplads, skal der træffes særlige 

foranstaltninger for at sikre stabiliteten og forhindre farlige bevægelser. 

 

Hvis de i punkt 1.5.15 omhandlede foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, skal stolen 

(ladet) være forsynet med forankringspunkter, som i antal passer til det antal personer, 

der kan befinde sig deri. Forankringspunkterne skal være tilstrækkelig stærke til, at per-

sonlige værnemidler mod højderisici kan fastgøres. 

 

Alle adgangslemme i gulvet eller i loftet eller sidedøre skal være konstrueret og frem-

stillet til at hindre utilsigtet åbning og skal åbne i en sådan retning, at der ikke opstår ri-

siko for nedstyrtning ved utilsigtet åbning. 

 

6.3.3.  Risici, der skyldes genstande, der falder ned på stolen (ladet) 

 

Når der er risici for, at genstande kan falde ned på stolen (ladet) og bringe personer i 

fare, skal stolen (ladet) være udstyret med et beskyttende loft. 
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6.4.  Maskiner, der betjener faste ladesteder 

 

6.4.1.  Risici for personer, der opholder sig i stolen (ladet) 

 

Stolen (ladet) skal være konstrueret og fremstillet på en måde, der forebygger risici som 

følge af, at personer og/eller genstande deri kommer i kontakt med faste eller bevæge-

lige elementer. Når det er nødvendigt for at opfylde dette krav, skal selve stolen (ladet) 

være fuldstændig lukket og have døre udstyret med en tvangskoblingsanordning, der 

forhindrer, at den kan foretage farlige bevægelser, hvis dørene ikke er lukkede. Dørene 

skal forblive lukkede, hvis stolen (ladet) standser mellem etager, hvor der kan være ri-

siko for at styrte ned. 

 

Maskinen skal være konstrueret og fremstillet og om nødvendigt udstyret med anord-

ninger, der forhindrer ukontrollerede opadgående eller nedadgående bevægelser af sto-

len (ladet). Disse anordninger skal være i stand til at standse stolen (ladet) ved den mak-

simale arbejdsbelastning og den forventede maksimale hastighed. 

 

Standsning på grund af denne anordning må ikke under nogen belastningsforhold frem-

kalde en opbremsning, der er farlig for de personer, der befinder sig i stolen ladet). 

 

6.4.2.  Betjeningsanordninger ved ladestederne 

 

Betjeningsanordninger, bortset fra nødbetjeninger, ved etagerne må ikke sætte stolen 

(ladet) i bevægelse når: 

 

– betjeningsanordningerne i stolen (ladet) er i brug 

 

– stolen (ladet) ikke befinder sig ved en etage. 
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6.4.3.  Adgang til stolen (ladet) 

 

Afskærmningen ved etagerne og på stolen (ladet) skal være konstrueret og fremstillet 

således, at de sikrer en sikker passage til og fra stolen (ladet) under hensyntagen til den 

mængde varer og det antal personer, der skal løftes. 

 

6.5.  Mærkning 

 

Stolen (ladet) skal være forsynet med de angivelser, der er nødvendige af hensyn til sik-

kerheden, herunder: 

 

– antallet af personer, som stolen (ladet) må medtage 

 

– den maksimale tilladte arbejdsbelastning. 

 

 

________________________ 
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BILAG II 

 

ERKLÆRINGER 

 

1. INDHOLD 

 

A. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR EN MASKINE 

 

Denne erklæring og oversættelser heraf skal udfærdiges på samme måde som brugsanvisnin-

gen, jf. bilag I, punkt 1.7.4.1.a) og b)) og skal være maskinskreven eller håndskreven med 

blokbogstaver. 

 

Denne erklæring vedrører kun maskinen i den form, i hvilken den blev markedsført, og 

omfatter således ikke ekstra dele og/eller ændringer, som den endelige bruger senere har til-

føjet. 

 

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

1. fabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og 

adresse 

 

2. navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dos-

sier, og som skal være etableret i Fællesskabet 

 

3. beskrivelse og identifikation af maskinen, herunder generisk betegnelse, funktion, 

model, type, serienummer og handelsbetegnelse 
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4. et afsnit, hvori det udtrykkeligt erklæres, at maskinen opfylder alle relevante bestem-

melser i dette direktiv og, når det er relevant, et lignende afsnit, hvori der erklæres over-

ensstemmelse med andre fællesskabsdirektiver og/eller relevante bestemmelser, som 

maskinen opfylder. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i 

Den Europæiske Unions Tidende 

 

5. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, 

som udførte den i bilag IX omhandlede EF-typeafprøvning, og nummeret på EF-type-

afprøvningsattesten 

 

6. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, 

som har attesteret den i bilag X nævnte fulde kvalitetssikring 

 

7. når det er relevant, en henvisning til de anvendte harmoniserede standarder, jf. artikel 7, 

stk. 2 

 

8. når det er relevant, en henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifika-

tioner 

 

9. sted og dato for erklæringen 

 

10. den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen 

på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant. 
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B. INKORPORERINGSERKLÆRING FOR DELMASKINE 

 

Denne erklæring og oversættelser heraf skal udfærdiges på samme måde som brugsanvisnin-

gen, jf. bilag I, punkt 1.7.4.1.a) og b) og skal være maskinskreven eller håndskreven med 

blokbogstaver. 

 

Inkorporeringserklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

1. delmaskinefabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants 

navn og adresse 

 

2. navn og adresse på den person, som har bemyndigelse til at udarbejde den relevante tek-

niske dokumentation, og som skal være etableret i Fællesskabet 

 

3. beskrivelse og identifikation af delmaskinen inklusive: generisk betegnelse, funktion, 

model, type, serienummer og handelsbetegnelse 

 

4. et afsnit, der indeholder en erklæring om, hvilke af de væsentlige krav i dette direktiv, 

der finder anvendelse og er opfyldt, og at den relevante tekniske dokumentation er ud-

arbejdet i overensstemmelse med bilag VII, del B, og eventuelt et afsnit, der erklærer at 

delmaskinen er i overensstemmelse med andre relevante fællesskabsdirektiver. Disse 

henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions 

Tidende 
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5. en forpligtelse til efter en behørigt begrundet anmodning fra de nationale myndigheder 

at fremsende relevant dokumentation om en delmaskine. Denne forpligtelse omfatter 

fremsendelsesmåden og berører ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder, som del-

maskinens fabrikant har 

 

6. en erklæring om, at delmaskinen ikke må tages i brug, før den færdige maskine, som 

den skal inkorporeres i, er blevet erklæret som værende i overensstemmelse med 

bestemmelserne i dette direktiv, når det er relevant 

 

7. sted og dato for erklæringen 

 

8. den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen 

på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant. 

 

2. OPBEVARING 

 

Maskinfabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer den oprindelige EF-overensstemmel-

seserklæring i mindst 10 år efter maskinens sidste fremstillingsdato. 

 

Delmaskinefabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer den oprindelige inkorporerings-

erklæring i mindst 10 år efter delmaskinens sidste fremstillingsdato. 

 

 

________________________ 
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BILAG III 

 

CE–MÆRKNING 

 

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne "CE" i overensstemmelse med neden-

stående model: 

 
Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført 

ovenfor, overholdes. 

 

De forskellige dele, der indgår i CE-mærkningen, skal så vidt muligt være af samme højde, og 

denne skal mindst være 5 mm. Der kan dispenseres fra disse mindstemål, hvis der er tale om meget 

små maskiner. 

 

CE-mærkningen skal anbringes umiddelbart ved siden af navnet på fabrikanten eller dennes repræ-

sentant, og påføres efter samme teknik. 

 

Når proceduren vedrørende fuld kvalitetssikring, jf. artikel 12, stk. 3, litra c), og artikel 12, stk. 4, 

litra b), har fundet anvendelse, efterfølges CE-mærkningen af det bemyndigede organs identifika-

tionsnummer. 

 

 

________________________ 
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BILAG IV 

 

KATEGORIER AF MASKINER, FOR HVILKE  

DE I ARTIKEL 12, STK. 3 OG 4, 

OMHANDLEDE PROCEDURER SKAL ANVENDES 

 

1. Følgende typer rundsave,stk. med enkelt klinge eller flere klinger) til bearbejdning af træ og 

materialer med tilsvarende fysiske egenskaber eller til bearbejdning af kød og materialer med 

tilsvarende fysiske egenskaber: 

 

1.1. Maskinsave, med klinge, stk. r) i fast stilling under savningen, med fast bord eller fast emne-

understøtning og med manuel fremføring af emnet eller med aftagelig mekanisk drevet tilfør-

selsanordning. 

 

1.2. Maskinsave, med klinge, stk. r) i fast stilling under savningen, med manuelt betjent vippebord 

eller rullevogn, med manuel fremføring. 

 

1.3. Maskinsave, med klinge, stk. r) i fast stilling under savningen, med indbygget mekanisk dre-

vet tilførselsanordning for de emner, der skal saves, med manuel ilægning og/eller udtagning. 

 

1.4. Maskinsave, med klinge, stk. r), der kan bevæges under savningen, med mekanisk klinge-

bevægelse og med manuel ilægning og/eller udtagning. 

 

2. Afretter med manuel fremføring til bearbejdning af træ. 
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3. Tykkelseshøvle til bearbejdning af træ med indbygget mekanisk fremføring og manuel ilæg-

ning og/eller udtagning. 

 

4. Følgende typer båndsave med manuel ilægning og/eller udtagning til bearbejdning af træ og 

materialer med tilsvarende fysiske egenskaber eller til bearbejdning af kød og materialer med 

tilsvarende fysiske egenskaber: 

 

4.1. Maskinsave med klinge, stk. r) i fast stilling under savning og med fast bord eller emneunder-

støtning med frem- og tilbagegående bevægelse. 

 

4.2. Maskinsave med klinge, stk. r) monteret på vogn med frem- og tilbagegående bevægelse. 

 

5. Kombinerede maskiner af den type, der er omhandlet i punkt 1 til 4 samt punkt 7, til bearbejd-

ning af træ og materialer med tilsvarende fysiske egenskaber. 

 

6. Tappemaskiner med flere spindler, med manuel fremføring, til bearbejdning af træ. 

 

7. Manuelt betjente fræsemaskiner med vertikal spindel, til bearbejdning af træ og materialer 

med tilsvarende fysiske egenskaber. 

 

8. Håndkædesave, til bearbejdning af træ. 
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9. Presser, herunder kantpresser, til koldbearbejdning af metaller, med manuel ilægning og/eller 

udtagning, hvis bevægelige arbejdselementer kan have en slaglængde på over 6 mm og en 

hastighed på over 30 mm/s. 

 

10. Plastsprøjte- og trykstøbemaskiner med manuel ifyldning eller udtagning. 

 

11. Gummisprøjte- og trykstøbemaskiner med manuel ifyldning eller udtagning. 

 

12. Maskiner til udførelse af arbejde under jorden af følgende typer: 

 

12.1. Lokomotiver og bremsevogne. 

 

12.2. Hydrauliske afstivninger. 

 

13. Renovationsvogne til husholdningsaffald med manuel pålæsning, som omfatter en kompres-

sionsanordning. 

 

14. Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler, herunder afskærmninger. 

 

15. Afskærmninger til aftagelige mekaniske kraftoverføringsanordninger. 

 

16. Autoløftere. 
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17. Hejse- og løftemateriel for personer eller personer og gods med en lodret styrtrisiko på mere 

end 3 meter. 

 

18. Bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner. 

 

19. Beskyttelsesudstyr til detektering af personer. 

 

20. Mekanisk drevne, bevægelige afskærmninger forsynet med en tvangskoblingsanordning, der 

tjener til beskyttelsesformål for de i punkt 9, 10 og 11 omhandlede maskiner. 

 

21. Styringsenheder til sikkerhedsfunktioner. 

 

22. Førerværn mod væltning (ROPS). 

 

23. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS). 

 

 

________________________ 
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BILAG V 

 

VEJLEDENDE LISTE OVER SIKKERHEDSKOMPONENTER, DER ER 

OMFATTET AF ARTIKEL 2, LITRA c) 

 

1. Afskærmninger til aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler 

 

2. Beskyttelsesudstyr til detektering af personer 

 

3. Mekanisk drevne, bevægelige afskærmninger forsynet med en tvangskoblingsanordning, der 

tjener til beskyttelsesformål på maskiner som omhandlet i punkt 9, 10 og 11 i bilag IV 

 

4. Styringsenhed til sikkerhedsfunktioner på maskiner 

 

5. Ventiler med overvågning bestemt til kontrol af farlige bevægelser på maskiner 

 

6. Udsugningssystemer til maskinemissioner 

 

7. Afskærmninger og beskyttelsesudstyr beregnet til at beskytte udsatte personer mod de 

bevægelige dele, der er involveret i maskinens processer 

 

8. Overvågningsanordninger i forbindelse med last og bevægelseskontrol i hejse- og løftema-

skiner 
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9. Anordninger til fastholdelse af personer på sædet 

 

10. Nødstopanordninger 

 

11. Afledningssystemer til forebyggelse af akkumulering af potentielt farlige ladninger af statisk 

elektricitet 

 

12. Energibegrænsende og -aflastende anordninger som omhandlet i punkt 1.5.7, 3.4.7 og 4.1.2.6 i 

bilag I 

 

13. Systemer og anordninger til reduktion af støjemissioner og vibrationer 

 

14. Førerværn mod væltning (ROPS) 

 

15. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS) 

 

16. To-hånds betjeninger 

 

17. Komponenter til maskiner bestemt til at hejse og/eller sænke personer mellem forskellige 

ladesteder og medtaget på følgende liste: 

 

a) Anordninger til aflåsning af døre ved ladesteder 

 

b) Anordninger til hindring af fald af den lastbærende stol eller ukontrollerede opadgående 

bevægelser 
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c) Hastighedsbegrænsere 

 

d) Energiakkumulerende buffere 

 

– dels af ikke-lineær art 

 

– dels til dæmpning af returslaget 

 

e) Energiabsorberende buffere 

 

f) Sikkerhedsanordninger på hydrauliske cylindre i hydrauliske systemer, når de anvendes 

som anordninger til hindring af fald 

 

g) Elektrisk sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedsafbrydere, hvori der indgår elektroniske 

komponenter. 

 

 

________________________ 
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BILAG VI 

 

MONTERINGSVEJLEDNING FOR DELMASKINER 

 

Monteringsvejledningen for delmaskiner skal omfatte en beskrivelse af vilkårene for at sikre korrekt 

samling med den endelige maskine, uden at sikkerhed og sundhed bringes i fare. 

 

Monteringsvejledningen skal udformes på et af de officielle fællesskabssprog, der er godkendt af 

fabrikanten af den maskine, som delmaskinen skal inkorporeres i, eller af dennes repræsentant. 

 

 

________________________ 
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BILAG VII 

 

A. TEKNISK DOSSIER FOR MASKINER 

 

I denne del beskrives proceduren for udarbejdelse af et teknisk dossier. Det tekniske dossier skal 

gøre det muligt at påvise maskinens overensstemmelse med direktivets krav. Det skal i det omfang, 

det er nødvendigt for vurderingen, dække maskinens konstruktion, fremstilling og funktion. Det 

tekniske dossier skal udarbejdes på et eller flere af Fællesskabets officielle sprog, bortset fra brugs-

anvisningen for maskinen, hvor der gælder de særlige bestemmelser, der er fastsat i bilag I, 

punkt 1.7.4.1. 

 

1. Det tekniske dossier omfatter følgende: 

 

a) et fremstillingsdossier bestående af: 

 

– en samlet beskrivelse af maskinen 

 

– en samlet plan over maskinen og tegninger/diagrammer for styringskredsløbene 

samt de relevante beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå, 

hvordan maskinen virker 

 

– detaljerede og komplette tegninger/diagrammer, eventuelt ledsaget af beregnings-

bilag, forsøgsresultater, attester osv., der gør det muligt at kontrollere, at maskinen 

er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav 
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– dokumentation for risikovurdering med påvisning af den fulgte fremgangsmåde, 

inkl. 

 

– en liste over de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der finder anven-

delse på maskinen 

 

– beskrivelsen af de beskyttelsesforanstaltninger, der gennemføres for at 

fjerne kendte farer eller begrænse risici og eventuelt angivelse af, hvilke 

risici der stadig er forbundet med brug af maskinen 

 

– de standarder og andre tekniske specifikationer, der er blevet benyttet, med angi-

velse af, hvilke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav disse standarder opfylder 

 

– enhver teknisk rapport, som indeholder resultaterne af de afprøvninger, som er 

blevet foretaget, enten af fabrikanten selv eller af et organ, som fabrikanten eller 

dennes repræsentant har valgt 

 

– et eksemplar af brugsanvisningen for maskinen 

 

– når det er relevant, inkorporeringserklæringen for inkluderede delmaskiner og 

relevant monteringsvejledning for disse 

 

– når det er relevant, kopier af EF-overensstemmelseserklæringen for maskiner eller 

andre produkter, der er inkorporeret i maskinerne 

 

– en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen 
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b) ved seriefremstilling, de interne dispositioner, der vil blive truffet for at sikre, at maski-

nerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. 

 

Fabrikanten skal gennemføre de fornødne undersøgelser og afprøvninger af maskindele og 

løsdele eller af hele maskinen for at fastslå, om den er konstrueret og fremstillet således, at 

den kan samles og ibrugtages sikkert. Det tekniske dossier skal omfatte de relevante rapporter 

og resultater. 

 

2. Det tekniske dossier, der er omhandlet i punkt 1, skal være til rådighed for de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne i mindst 10 år efter maskinens fremstillingsdato eller ved 

seriefremstilling den sidst producerede enheds fremstillingsdato. 

 

Det tekniske dossier behøver ikke befinde sig på Fællesskabets område. Desuden behøver det 

ikke permanent foreligge materielt. Det skal imidlertid kunne samles og stilles til rådighed 

inden for en tidsfrist, der står i rimeligt forhold til dets kompleksitet, af den person, der er 

bemyndiget i EF-overensstemmelseserklæringen. 

 

Det tekniske dossier behøver ikke omfatte detaljerede planer eller andre specifikke oplysnin-

ger vedrørende underenheder, der anvendes til fremstilling af maskinen, medmindre kendskab 

hertil er afgørende for at kunne kontrollere, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er 

opfyldt. 

 

3. Udleveres det tekniske dossier ikke, efter at de kompetente nationale myndigheder har fremsat 

en behørigt begrundet anmodning herom, kan dette være en tilstrækkelig grund til at rejse 

tvivl om, hvorvidt de pågældende maskiner er i overensstemmelse med væsentlige sikker-

heds- og sundhedskrav. 
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B. RELEVANT TEKNISK DOKUMENTATION FOR DELMASKINER 

 

Denne del beskriver proceduren for udarbejdelse af en relevant teknisk dokumentation. Dokumen-

tationen skal gøre det muligt at påvise, hvilke krav i direktivet der finder anvendelse og er opfyldt. 

Det skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen med de anvendte 

væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, dække delmaskinernes konstruktion, fremstilling og funk-

tion. Dokumentation skal udarbejdes på et eller flere af Fællesskabets officielle sprog. 

 

Den omfatter følgende: 

 

a) et fremstillingsdossier bestående af: 

 

– en samlet plan over delmaskinen samt tegninger/diagrammer for styringskredsløbene 

 

– detaljerede og komplette tegninger/diagrammer, eventuelt ledsaget af beregningsbilag, 

forsøgsresultater, attester osv., der gør det muligt at kontrollere, at delmaskinen er i 

overensstemmelse med de anvendte væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav 

 

– dokumentation for risikovurdering med påvisning af den fulgte fremgangsmåde, inkl. 

 

– en liste over de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der finder anvendelse og 

er opfyldt 
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– beskrivelsen af de beskyttelsesforanstaltninger, der gennemføres for at fjerne 

kendte farer eller begrænse risici og eventuelt angivelse af de resterende risici 

 

– de standarder og andre tekniske specifikationer, der er blevet benyttet, med angivelse af 

de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som disse standarder dækker 

 

– enhver teknisk rapport indeholdende resultaterne af de afprøvninger, der er foretaget af 

fabrikanten selv eller af et organ, som fabrikanten eller dennes repræsentant har valgt 

 

– et eksemplar af monteringsvejledningen for delmaskinen 

 

b) ved seriefremstilling, de interne dispositioner, der vil blive truffet for at sikre, at delmaski-

nerne er i overensstemmelse med de anvendte væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. 

 

Fabrikanten skal gennemføre de fornødne undersøgelser og afprøvninger af maskindele og løsdele 

eller af delmaskinen for at fastslå, om den er konstrueret og fremstillet således, at den kan samles og 

anvendes sikkert. Det tekniske dossier skal omfatte de relevante rapporter og resultater. 
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Den relevante tekniske dokumentation skal være til rådighed i mindst 10 år efter delmaskinens 

fremstillingsdato eller ved seriefremstilling den sidst producerede enheds fremstillingsdato og på 

anmodning udleveres til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Den behøver ikke befinde 

sig på Fællesskabets område og behøver heller ikke permanent foreligge materielt. Den skal kunne 

samles og udleveres af den person, der er bemyndiget i erklæringen om inkorporering. 

 

Udleveres den relevante tekniske dokumentation ikke, efter at de kompetente nationale myndig-

heder har fremsat en behørigt begrundet anmodning herom, kan dette være en tilstrækkelig grund til 

at rejse tvivl om, hvorvidt delmaskinerne er i overensstemmelse med de væsentlige gældende og 

attesterede sikkerheds- og sundhedskrav. 

 

 

________________________ 
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BILAG VIII 

 

OVERENSSTEMMELSESVURDERING MED INTERN FABRIKATIONSKONTROL  

AF MASKINER 

 

1. I dette bilag beskrives den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant, som 

udfører de i punkt 2 og 3 omhandlede forpligtelser, sikrer og erklærer, at den pågældende 

maskine opfylder de relevante krav i dette direktiv. 

 

2. For hver repræsentativ type af den pågældende serie udarbejder fabrikanten eller dennes 

repræsentant et teknisk dossier som omhandlet i bilag VII, del A. 

 

3. Fabrikanten skal træffe alle fornødne foranstaltninger til en fremstillingsproces, der sikrer, at 

den fremstillede maskine er i overensstemmelse med det omhandlede tekniske dossier, jf. 

bilag VII, del A, og opfylder kravene i dette direktiv. 

 

 

________________________ 
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BILAG IX 

 

EF-TYPEAFPRØVNING 

 

EF-typeafprøvning er den procedure, hvorefter et bemyndiget organ kontrollerer og attesterer, at en 

repræsentativ model af en maskine som omhandlet i bilag IV, herefter benævnt "typen") opfylder 

bestemmelserne i dette direktiv. 

 

1. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal for hver type udarbejde det tekniske dossier som 

omhandlet i bilag VII, del A. 

 

2. Fabrikanten eller dennes repræsentant indgiver for hver type en anmodning om EF-type-

afprøvning til et bemyndiget organ efter eget valg. 

 

Anmodningen omfatter: 

 

– fabrikantens og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse 

 

– en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede 

organer 

 

– det tekniske dossier. 

 

Desuden stiller ansøgeren et eksemplar af typen til rådighed for det bemyndigede organ. Det 

bemyndigede organ kan anmode om yderligere eksemplarer, såfremt dette er nødvendigt af 

hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet. 
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3. Det bemyndigede organ: 

 

3.1. gennemgår det tekniske dossier, kontrollerer, om typen er fremstillet i overensstemmelse med 

dette, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i de i artikel 7, stk. 2, nævnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrue-

ret uden anvendelse af de relevante bestemmelser i disse dokumenter 

 

3.2. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser, målinger og prøvninger til 

kontrol af, om løsningerne opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direk-

tiv, når de i artikel 7, stk. 2, nævnte standarder ikke er blevet anvendt 

 

3.3. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser, målinger og prøvninger til 

kontrol af, om de i artikel 7, stk. 2, nævnte harmoniserede standarder rent faktisk er blevet 

anvendt, når denne løsning er valgt 

 

3.4. aftaler med ansøgeren, hvor kontrollen af, om typen er fremstillet i overensstemmelse med det 

tekniske dossier, der er blevet gennemgået, samt de nødvendige undersøgelser, målinger og 

prøvninger skal gennemføres. 

 

4. Hvis typen opfylder bestemmelserne i dette direktiv, udsteder det bemyndigede organ en EF-

typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten indeholder navn og adresse på fabrikanten og 

dennes repræsentant, de nødvendige oplysninger til at identificere den godkendte type, kon-

trolkonklusionerne og betingelserne for attestens gyldighed. 
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Fabrikanten og det bemyndigede organ opbevarer i 15 år efter datoen for attestens udstedelse 

en kopi af denne attest, det tekniske dossier samt alle dertil hørende væsentlige dokumenter. 

 

5. Hvis typen ikke opfylder bestemmelserne i dette direktiv, nægter det bemyndigede organ at 

udstede en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren og giver en detaljeret begrundelse for 

afslaget. Det underretter ansøgeren, de øvrige bemyndigede organer og den medlemsstat, som 

har bemyndiget organet, herom. Der skal fastsættes en klageprocedure. 

 

6. Ansøgeren underretter det bemyndigede organ, som opbevarer det tekniske dossier ved-

rørende EF-typeafprøvningsattesten, om enhver ændring af den godkendte type. Det bemyn-

digede organ undersøger disse ændringer og skal så enten bekræfte den eksisterende EF-type-

afprøvningsattests gyldighed eller udstede en ny, når disse ændringer kan rejse tvivl om, 

hvorvidt de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav eller de anvendelsesvilkår, der er fastsat 

for typen, er opfyldt. 

 

7. Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få 

tilsendt en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne. Efter begrundet anmodning kan Kommis-

sionen og medlemsstaterne modtage kopi af det tekniske dossier og resultaterne af under-

søgelser gennemført af det bemyndigede organ. 

 

8. Dokumentation og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udfærdiges 

på det/de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på 

et sprog, som dette har godkendt. 
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9. EF-typeafprøvningsattestens gyldighed 

 

9.1. Det bemyndigede organ har til stadighed ansvaret for at sikre, at EF-typeafprøvningsattesten 

stadig er gyldig. Det underretter fabrikanten om eventuelle større ændringer af betydning for 

attestens gyldighed. Det bemyndigede organ inddrager attester, der ikke længere er gyldige 

 

9.2. Fabrikanten af den pågældende maskine har til stadighed ansvaret for at sikre, at den nævnte 

maskine er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau 

 

9.3. Fabrikanten anmoder det bemyndigede organ om at tage EF-typeafprøvningsattestens gyldig-

hed op til revision hvert femte år. 

 

Hvis det bemyndigede organ finder, at attesten stadig er gyldig under hensyntagen til det 

aktuelle tekniske niveau, fornyer det attesten for yderligere fem år. 

 

Fabrikanten og det bemyndigede organ opbevarer en kopi af attesten, af det tekniske dossier 

og af samtlige relevante dokumenter i 15 år fra attestens udstedelsesdato 

 

9.4. Hvis en EF-typeafprøvningsattests gyldighed ikke fornyes, må fabrikanten ikke længere mar-

kedsføre den pågældende maskine. 

 

 

________________________ 
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BILAG X 

 

FULDT KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 

 

I dette bilag beskrives overensstemmelsesvurderingen af de i bilag IV omhandlede maskiner ved 

anvendelse af et fuldt kvalitetssikringssystem og beskriver den procedure, hvorved et bemyndiget 

organ vurderer og godkender kvalitetssikringssystemet og overvåger dets anvendelse. 

 

1. Fabrikanten anvender ved konstruktion, fremstilling, afsluttende produktkontrol og prøvnin-

ger et godkendt kvalitetssikringssystem i henhold til punkt 2 og er underlagt den i punkt 3 

omhandlede kontrol. 

 

2. Kvalitetssikringssystem 

 

2.1. Fabrikanten eller dennes repræsentant indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssik-

ringssystemet til et af de bemyndigede organer efter eget valg. 

 

Ansøgningen skal indeholde: 

 

– fabrikantens og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse 

 

– maskinernes konstruktions-, fremstillings-, afsluttende produktkontrol-, prøvnings- og 

oplagringssteder 

 

– det i bilag VII, del A, omhandlede tekniske dossier for et eksemplar af hver af de i 

bilag IV omhandlede kategorier af maskiner, som fabrikanten har til hensigt at frem-

stille 
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– dokumentationen vedrørende kvalitetssikringssystemet 

 

– en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede 

organer. 

 

2.2. Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at maskinerne er i overensstemmelse med dette direktivs 

krav. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal doku-

menteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, 

procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssikringssystemet skal 

sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registreringer fortolkes ens. 

 

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af: 

 

– kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med 

hensyn til maskinernes konstruktion og kvalitet 

 

– de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, som vil blive anvendt, 

og, når de i artikel 7, stk. 2 nævnte standarder ikke anvendes fuldt ud, de metoder der vil 

blive anvendt til at sikre, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv 

vil blive opfyldt 

 

– de teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger vedrørende konstruk-

tionsgranskning og konstruktionsverifikation, der vil blive anvendt ved konstruktionen 

af maskiner, der er omfattet af dette direktiv 
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– de tilsvarende teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive 

anvendt i produktionen samt ved kvalitetskontrol og -sikring 

 

– de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført før, under og efter fremstillingen, 

og den hyppighed hvormed dette sker 

 

– dokumentation vedrørende kvaliteten, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibre-

ringsdata og rapporter om personalets kvalifikationer 

 

– metoderne til kontrol af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og 

at kvalitetssikringssystemet fungerer effektivt. 

 

2.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssikringssystemet for at fastslå, om det opfylder kra-

vene i punkt 2.2. 

 

Det anser disse krav for overholdt i forbindelse med et kvalitetssikringssystem, der er i over-

ensstemmelse med den relevante harmoniserede standard, jf. punkt 2.2. 

 

Auditholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den teknologi, 

der vedrører maskinerne. Vurderingsprocessen skal omfatte et kontrolbesøg på fabrikantens 

anlæg. 

 

Afgørelsen meddeles fabrikanten eller dennes repræsentant. Meddelelsen skal indeholde 

resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse. Der skal fastsættes en 

klageprocedure. 
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2.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssikringssyste-

met, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigts-

mæssigt og effektivt. 

 

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt 

kvalitetssikringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette. 

 

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitets-

sikringssystem stadig opfylder de i punkt 2.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering 

er nødvendig. 

 

Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen 

og den begrundede vurderingsafgørelse. 

 

3. Kontrol foretaget under det bemyndigede organs ansvar. 

 

3.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i hen-

hold til det godkendte kvalitetssikringssystem. 

 

3.2. Fabrikanten skal med henblik på kontrol give det bemyndigede organ adgang til konstruk-

tions-, fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteter og give det alle nødvendige 

oplysninger, herunder: 

 

– dokumentation vedrørende kvalitetssikringssystemet 
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– registreringer vedrørende kvaliteten i den del af kvalitetssikringssystemet, der vedrører 

konstruktionen, herunder analyser, beregninger, prøvninger, osv. 

 

– registreringer vedrørende kvaliteten i den del af kvalitetssikringssystemet, der vedrører 

fremstillingen, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om 

personalets kvalifikationer osv. 

 

3.3. Det bemyndigede organ aflægger periodiske auditbesøg for at sikre sig, at fabrikanten ved-

ligeholder og anvender kvalitetssikringssystemet. Det udsteder en auditrapport til fabrikanten. 

Periodiske auditbesøg skal foretages så ofte, at der hvert tredje år er foretaget en fuldstændig 

reevaluering af systemet. 

 

3.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Hvorvidt 

disse ekstraordinære kontrolbesøg er nødvendige samt deres hyppighed, vurderes på grundlag 

af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ administrerer. Der tages især hensyn 

til følgende faktorer i dette kontrolbesøgssystem: 

 

– resultaterne af de tidligere kontrolbesøg 

 

– behovet for at sikre, at afhjælpningsforanstaltninger er gennemført 

 

– eventuelt særlige betingelser i forbindelse med systemets godkendelse 

 

– væsentlige ændringer i organisationen af fremstillingsprocessen, foranstaltningerne eller 

teknikkerne. 
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Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om 

nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssikringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en 

besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten. 

 

4. I ti år efter den sidste fremstillingsdato skal fabrikanten eller dennes repræsentant kunne fore-

lægge de nationale myndigheder: 

 

– den i punkt 2.1 omhandlede dokumentation 

 

– de i punkt 2.3, tredje afsnit, og punkt 2.4, fjerde afsnit, samt punkt 3.3 og 3.4 omhand-

lede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ. 

 

 

________________________ 
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BILAG XI 

 

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE 

VED BEMYNDIGELSE AF ORGANERNE 

 

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være kon-

struktør, fabrikant, leverandør eller være beskæftiget med montage af de maskiner, som de 

skal kontrollere, og må heller ikke repræsentere nogen af de førnævnte personer. De må ikke, 

hverken direkte eller som repræsentant, deltage i konstruktion, fabrikation, markedsføring 

eller vedligeholdelse af disse maskiner. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske 

oplysninger mellem fabrikanten og det bemyndigede organ. 

 

2. Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den 

størst mulige faglige uafhængighed og den største, tekniske kompetence samt være uafhængig 

af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres 

bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der 

berøres af afprøvningsresultaterne. 

 

3. Organet skal for hver kategori af maskiner, som det er bemyndiget til at behandle, råde over 

personale med en tilstrækkelig teknisk viden og erfaring til at kunne foretage overensstem-

melsesvurderingen. Organet skal råde over de nødvendige midler til på fyldestgørende måde 

at kunne udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af 

kontrollen. Det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage 

særkontrol. 

 

4. Det personale, som skal foretage kontrollen, skal have: 

 

– en god teknisk og faglig uddannelse 
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– et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og til-

strækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde 

 

– den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som 

indeholder resultaterne af den gennemførte kontrol. 

 

5. Det skal sikres, at det personale, som skal udføre kontrollen, er uafhængigt. Aflønningen af 

hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende 

udfører, eller af resultaterne af denne kontrol. 

 

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten 

på grundlag af nationale retsregler, eller medlemsstaten direkte udfører kontrollen. 

 

7. Organets ansatte er undergivet den med deres arbejde forbundne pligt til at iagttage tavshed 

om alt, hvad de får kendskab til under udførelsen af deres arbejde,stk. undtagen over for de 

kompetente administrative myndigheder i den medlemsstat, hvor de udfører deres arbejde) i 

forbindelse med dette direktiv eller enhver anden national retsforskrift, udstedt i medfør af 

dette. 

 

8. Bemyndigede organer deltager i det koordinerende arbejde. De deltager også direkte eller er 

repræsenteret i det europæiske standardiseringsarbejde eller sikrer, at de har kendskab til de 

relevante standarder. 

 

9. Medlemsstaterne kan træffe alle de foranstaltninger, de anser for nødvendige for at sikre, at i 

tilfælde af at et bemyndiget organ indstiller sin aktivitet at dets kunders sager, sendes til et 

andet organ eller er til rådighed for den medlemsstat, der har bemyndiget organet. 

 

 

________________________ 
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BILAG XII 

 

SAMMENLIGNINGSTABEL1 

 

 

Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Artikel 1, stk. 1 Artikel 1, stk. 1 

Artikel 1, stk. 2, litra a) Artikel 2, litra a) og b) 

Artikel 1, stk. 2, litra b) Artikel 2, litra c) 

Artikel 1, stk. 3 Artikel 1, stk. 2 

Artikel 1, stk. 4 Artikel 3 

Artikel 1, stk. 5 - 

Artikel 2, stk. 1 Artikel 4, stk. 1 

Artikel 2, stk. 2 Artikel 15 

Artikel 2, stk. 3 Artikel 6, stk. 3 

Artikel 3 Artikel 5, stk. 1, litra a) 

Artikel 4, stk. 1 Artikel 6, stk. 1 

Artikel 4, stk. 2, første afsnit Artikel 6, stk. 2 

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit - 

Artikel 4, stk. 3 - 

Artikel 5, stk. 1, første afsnit Artikel 7, stk. 1  

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit - 

 

                                                 
1  I denne tabel anføres forholdet mellem dele af direktiv 98/37/EF og de dele af nærværende 

direktiv, der omhandler samme emne. Indholdet af de sammenlignede dele er dog ikke 
nødvendigvis identisk. 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Artikel 5, stk. 2, første afsnit Artikel 7, stk. 2 og stk. 3 

Artikel 5, stk. 2, sidste afsnit - 

Artikel 5, stk. 3 Artikel 7, stk. 4 

Artikel 6, stk. 1 Artikel 10 

Artikel 6, stk. 2 Artikel 22 

Artikel 7, stk. 1 Artikel 11, stk. 1 og stk. 2 

Artikel 7, stk. 2 Artikel 11, stk. 3 og stk. 4 

Artikel 7, stk. 3 Artikel 11, stk. 4 

Artikel 7, stk. 4 Artikel 11, stk. 5 

Artikel 8, stk. 1, første afsnit Artikel 5, stk. 1, litra e) og artikel 12, stk. 1 

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit Artikel 5, stk. 1, litra f) 

Artikel 8, stk. 2, litra a) Artikel 12, stk. 2 

Artikel 8, stk. 2, litra b) Artikel 12, stk. 4 

Artikel 8, stk. 2, litra c) Artikel 12, stk. 3 

Artikel 8, stk. 3 - 

Artikel 8, stk. 4 - 

Artikel 8, stk. 5 - 

Artikel 8, stk. 6 Artikel 5, stk. 4 

Artikel 8, stk. 7 - 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Artikel 8, stk. 8 - 

Artikel 9, stk. 1, første afsnit Artikel 14, stk. 1 

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit Artikel 14, stk. 4 

Artikel 9, stk. 2 Artikel 14, stk. 3 og stk. 5 

Artikel 9, stk. 3 Artikel 14, stk. 8 

Artikel 10, stk. 1 to 3 Artikel 16, stk. 1, 2 og 3 

Artikel 10, stk. 4 Artikel 17 

Artikel 11 Artikel 20 

Artikel 12 Artikel 21 

Artikel 13, stk. 1 Artikel 26, stk. 2 

Artikel 13, stk. 2 - 

Artikel 14 - 

Artikel 15 Artikel 28 

Artikel 16 Artikel 29 

Bilag I - Indledende bemærkning 1 Bilag I - Generelle principper 2 

Bilag I - Indledende bemærkning 2 Bilag I - Generelle principper 3 

Bilag I - Indledende bemærkning 3 Bilag I - Generelle principper 4 

Bilag I, del 1 Bilag I, del 1 

Bilag I, punkt 1.1. Bilag I, punkt 1.1. 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 1.1.1. Bilag I, punkt 1.1.1. 

Bilag I, punkt 1.1.2. Bilag I, punkt 1.1.2. 

Bilag I, punkt 1.1.2, litra d) Bilag I, punkt 1.1.6. 

Bilag I, punkt 1.1.3. Bilag I, punkt 1.1.3. 

Bilag I, punkt 1.1.4. Bilag I, punkt 1.1.4. 

Bilag I, punkt 1.1.5. Bilag I, punkt 1.1.5. 

Bilag I, punkt 1.2. Bilag I, punkt 1.2. 

Bilag I, punkt 1.2.1. Bilag I, punkt 1.2.1. 

Bilag I, punkt 1.2.2. Bilag I, punkt 1.2.2. 

Bilag I, punkt 1.2.3. Bilag I, punkt 1.2.3. 

Bilag I, punkt 1.2.4. Bilag I, punkt 1.2.4. 

Bilag I, punkt 1.2.4., stk. 1, 2 og 3 Bilag I, punkt 1.2.4.1. 

Bilag I, punkt 1.2.4., stk. 4 til 6 Bilag I, punkt 1.2.4.3. 

Bilag I, punkt 1.2.4., stk. 7 Bilag I, punkt 1.2.4.4. 

Bilag I, punkt 1.2.5. Bilag I, punkt 1.2.5. 

Bilag I, punkt 1.2.6. Bilag I, punkt 1.2.6. 

Bilag I, punkt 1.2.7. Bilag I, punkt 1.2.1. 

Bilag I, punkt 1.2.8. Bilag I, punkt 1.1.6. 

Bilag I, punkt 1.3. Bilag I, punkt 1.3. 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 1.3.1. Bilag I, punkt 1.3.1. 

Bilag I, punkt 1.3.2. Bilag I, punkt 1.3.2. 

Bilag I, punkt 1.3.3. Bilag I, punkt 1.3.3. 

Bilag I, punkt 1.3.4. Bilag I, punkt 1.3.4. 

Bilag I, punkt 1.3.5. Bilag I, punkt 1.3.5. 

Bilag I, punkt 1.3.6. Bilag I, punkt 1.3.6. 

Bilag I, punkt 1.3.7. Bilag I, punkt 1.3.7. 

Bilag I, punkt 1.3.8 Bilag I, punkt 1.3.8. 

Bilag I, punkt 1.3.8.A Bilag I, punkt 1.3.8.1. 

Bilag I, punkt 1.3.8. B Bilag I, punkt 1.3.8.2. 

Bilag I, punkt 1.4. Bilag I, punkt 1.4. 

Bilag I, punkt 1.4.1. Bilag I, punkt 1.4.1. 

Bilag I, punkt 1.4.2. Bilag I, punkt 1.4.2. 

Bilag I, punkt 1.4.2.1. Bilag I, punkt 1.4.2.1. 

Bilag I, punkt 1.4.2.2. Bilag I, punkt 1.4.2.2. 

Bilag I, punkt 1.4.2.3. Bilag I, punkt 1.4.2.3. 

Bilag I, punkt 1.4.3. Bilag I, punkt 1.4.3. 

Bilag I, punkt 1.5. Bilag I, punkt 1.5. 

Bilag I, punkt 1.5.1. Bilag I, punkt 1.5.1. 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 1.5.2. Bilag I, punkt 1.5.2. 

Bilag I, punkt 1.5.3. Bilag I, punkt 1.5.3. 

Bilag I, punkt 1.5.4. Bilag I, punkt 1.5.4. 

Bilag I, punkt 1.5.5. Bilag I, punkt 1.5.5. 

Bilag I, punkt 1.5.6. Bilag I, punkt 1.5.6. 

Bilag I, punkt 1.5.7. Bilag I, punkt 1.5.7. 

Bilag I, punkt 1.5.8. Bilag I, punkt 1.5.8. 

Bilag I, punkt 1.5.9. Bilag I, punkt 1.5.9. 

Bilag I, punkt 1.5.10. Bilag I, punkt 1.5.10. 

Bilag I, punkt 1.5.11. Bilag I, punkt 1.5.11. 

Bilag I, punkt 1.5.12. Bilag I, punkt 1.5.12. 

Bilag I, punkt 1.5.13. Bilag I, punkt 1.5.13. 

Bilag I, punkt 1.5.14. Bilag I, punkt 1.5.14. 

Bilag I, punkt 1.5.15. Bilag I, punkt 1.5.15. 

Bilag I, punkt 1.6. Bilag I, punkt 1.6. 

Bilag I, punkt 1.6.1. Bilag I, punkt 1.6.1. 

Bilag I, punkt 1.6.2. Bilag I, punkt 1.6.2. 

Bilag I, punkt 1.6.3. Bilag I, punkt 1.6.3. 

Bilag I, punkt 1.6.4. Bilag I, punkt 1.6.4. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ACA/ns 7 
BILAG XII DG C I   DA 

 

Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 1.6.5. Bilag I, punkt 1.6.5. 

Bilag I, punkt 1.7. Bilag I, punkt 1.7. 

Bilag I, punkt 1.7.0. Bilag I, punkt 1.7.1.1. 

Bilag I, punkt 1.7.1. Bilag I, punkt 1.7.1.2. 

Bilag I, punkt 1.7.2. Bilag I, punkt 1.7.2. 

Bilag I, punkt 1.7.3. Bilag I, punkt 1.7.3. 

Bilag I, punkt 1.7.4. Bilag I, punkt 1.7.4. 

Bilag I, punkt 1.7.4., litra b) og litra h) Bilag I, punkt 1.7.4.1. 

Bilag I, punkt 1.7.4., litra a), litra c) og 
litra e) til g) 

Bilag I, punkt 1.7.4.2. 

Bilag I, punkt 1.7.4., litra d) Bilag I, punkt 1.7.4.3. 

Bilag I, del 2 Bilag I, del 2 

Bilag I, punkt 2.1. Bilag I, punkt 2.1. 

Bilag I, punkt 2.1., stk. 1 Bilag I, punkt 2.1.1. 

Bilag I, punkt 2.1., stk. 2 Bilag I, punkt 2.1.2. 

Bilag I, punkt 2.2. Bilag I, punkt 2.2. 

Bilag I, punkt 2.2., stk. 1 Bilag I, punkt 2.2.1. 

Bilag I, punkt 2.2., stk. 2 Bilag I, punkt 2.2.1.1. 

Bilag I, punkt 2.3. Bilag I, punkt 2.3. 

Bilag I, del 3 Bilag I, del 3 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 3.1. Bilag I, punkt 3.1. 

Bilag I, punkt 3.1.1. Bilag I, punkt 3.1.1. 

Bilag I, punkt 3.1.2. Bilag I, punkt 1.1.4. 

Bilag I, punkt 3.1.3. Bilag I, punkt 1.1.5. 

Bilag I, punkt 3.2. Bilag I, punkt 3.2. 

Bilag I, punkt 3.2.1. Bilag I, punkt 1.1.7.og 3.2.1. 

Bilag I, punkt 3.2.2. Bilag I, punkt 1.1.8. og 3.2.2. 

Bilag I, punkt 3.2.3. Bilag I, punkt 3.2.3. 

Bilag I, punkt 3.3. Bilag I, punkt 3.3. 

Bilag I, punkt 3.3.1. Bilag I, punkt 3.3.1. 

Bilag I, punkt 3.3.2. Bilag I, punkt 3.3.2. 

Bilag I, punkt 3.3.3. Bilag I, punkt 3.3.3. 

Bilag I, punkt 3.3.4. Bilag I, punkt 3.3.4. 

Bilag I, punkt 3.3.5. Bilag I, punkt 3.3.5. 

Bilag I, punkt 3.4. Bilag I, punkt 3.4. 

Bilag I, punkt 3.4.1., stk. 1 Bilag I, punkt 1.3.9. 

Bilag I, punkt 3.4.1., stk. 2 Bilag I, punkt 3.4.1. 

Bilag I, punkt 3.4.2. Bilag I, punkt 1.3.2. 

Bilag I, punkt 3.4.3. Bilag I, punkt 3.4.3. 
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Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 3.4.4. Bilag I, punkt 3.4.4. 

Bilag I, punkt 3.4.5. Bilag I, punkt 3.4.5. 

Bilag I, punkt 3.4.6. Bilag I, punkt 3.4.6. 

Bilag I, punkt 3.4.7. Bilag I, punkt 3.4.7. 

Bilag I, punkt 3.4.8. Bilag I, punkt 3.4.2. 

Bilag I, punkt 3.5. Bilag I, punkt 3.5. 

Bilag I, punkt 3.5.1. Bilag I, punkt 3.5.1. 

Bilag I, punkt 3.5.2. Bilag I, punkt 3.5.2. 

Bilag I, punkt 3.5.3. Bilag I, punkt 3.5.3. 

Bilag I, punkt 3.6. Bilag I, punkt 3.6. 

Bilag I, punkt 3.6.1. Bilag I, punkt 3.6.1. 

Bilag I, punkt 3.6.2. Bilag I, punkt 3.6.2. 

Bilag I, punkt 3.6.3. Bilag I, punkt 3.6.3. 

Bilag I, punkt 3.6.3., litra a) Bilag I, punkt 3.6.3.1. 

Bilag I, punkt 3.6.3., litra b) Bilag I, punkt 3.6.3.2. 

Bilag I, del 4 Bilag I, del 4 

Bilag I, punkt 4.1. Bilag I, punkt 4.1. 

Bilag I, punkt 4.1.1. Bilag I, punkt 4.1.1. 

Bilag I, punkt 4.1.2. Bilag I, punkt 4.1.2. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ACA/ns 10 
BILAG XII DG C I   DA 

 

Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag I, punkt 4.1.2.1. Bilag I, punkt 4.1.2.1. 

Bilag I, punkt 4.1.2.2. Bilag I, punkt 4.1.2.2. 

Bilag I, punkt 4.1.2.3. Bilag I, punkt 4.1.2.3. 

Bilag I, punkt 4.1.2.4. Bilag I, punkt 4.1.2.4. 

Bilag I, punkt 4.1.2.5. Bilag I, punkt 4.1.2.5. 

Bilag I, punkt 4.1.2.6. Bilag I, punkt 4.1.2.6. 

Bilag I, punkt 4.1.2.7. Bilag I, punkt 4.1.2.7. 

Bilag I, punkt 4.1.2.8. Bilag I, punkt 1.5.16. 

Bilag I, punkt 4.2. Bilag I, punkt 4.2. 

Bilag I, punkt 4.2.1. - 

Bilag I, punkt 4.2.1.1. Bilag I, punkt 1.1.7. 

Bilag I, punkt 4.2.1.2. Bilag I, punkt 1.1.8. 

Bilag I, punkt 4.2.1.3. Bilag I, punkt 4.2.1. 

Bilag I, punkt 4.2.1.4. Bilag I, punkt 4.2.2. 

Bilag I, punkt 4.2.2. Bilag I, punkt 4.2.3. 

Bilag I, punkt 4.2.3. Bilag I, punkt 4.1.2.7. og 4.1.2.8.2. 

Bilag I, punkt 4.2.4. Bilag I, punkt 4.1.3. 

Bilag I, punkt 4.3. Bilag I, punkt 4.3. 

Bilag I, punkt 4.3.1. Bilag I, punkt 4.3.1. 
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Bilag I, punkt 4.3.2. Bilag I, punkt 4.3.2. 

Bilag I, punkt 4.3.3. Bilag I, punkt 4.3.3. 

Bilag I, punkt 4.4. Bilag I, punkt 4.4. 

Bilag I, punkt 4.4.1. Bilag I, punkt 4.4.1. 

Bilag I, punkt 4.4.2. Bilag I, punkt 4.4.2. 

Bilag I, del 5 Bilag I, del 5 

Bilag I, punkt 5.1. Bilag I, punkt 5.1. 

Bilag I, punkt 5.2. Bilag I, punkt 5.2. 

Bilag I, punkt 5.3. - 

Bilag I, punkt 5.4. Bilag I, punkt 5.3. 

Bilag I, punkt 5.5. Bilag I, punkt 5.4. 

Bilag I, punkt 5.6. Bilag I, punkt 5.5. 

Bilag I, punkt 5.7. Bilag I, punkt 5.6. 

Bilag I, del 6 Bilag I, del 6 

Bilag I, punkt 6.1. Bilag I, punkt 6.1. 

Bilag I, punkt 6.1.1. Bilag I, punkt 4.1.1., litra g) 

Bilag I, punkt 6.1.2. Bilag I, punkt 6.1.1. 

Bilag I, punkt 6.1.3. Bilag I, punkt 6.1.2. 

Bilag I, punkt 6.2. Bilag I, punkt 6.2. 
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Bilag I, punkt 6.2.1. Bilag I, punkt 6.2. 

Bilag I, punkt 6.2.2. Bilag I, punkt 6.2. 

Bilag I, punkt 6.2.3. Bilag I, punkt 6.3.1. 

Bilag I, punkt 6.3. Bilag I, punkt 6.3.2. 

Bilag I, punkt 6.3.1. Bilag I, punkt 6.3.2., stk. 3 

Bilag I, punkt 6.3.2. Bilag I, punkt 6.3.2., stk. 4 

Bilag I, punkt 6.3.3. Bilag I, punkt 6.3.2., stk. 1 

Bilag I, punkt 6.4.1. Bilag I, punkt 4.1.2.1., 4.1.2.3. og 6.1.1. 

Bilag I, punkt 6.4.2. Bilag I, punkt 6.3.1. 

Bilag I, punkt 6.5. Bilag I, punkt 6.5. 

Bilag II, del A og B Bilag II, del A 

Bilag II, del C - 

Bilag III Bilag III 

Bilag IV.A.1, (1.1.-1.4) Bilag IV.1, (1.1.-1.4) 

Bilag IV.A.2 Bilag IV.2 

Bilag IV.A.3 Bilag IV.3 

Bilag IV.A.4 Bilag IV.4, (4.1 og 4.2 

Bilag IV.A.5 Bilag IV.5 
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Bilag IV.A.6 Bilag IV.6 

Bilag IV.A.7 Bilag IV.7 

Bilag IV.A.8 Bilag IV.8 

Bilag IV.A.9 Bilag IV.9 

Bilag IV.A.10 Bilag IV.10 

Bilag IV.A.11 Bilag IV.11 

Bilag IV.A.12, (første og andet led) Bilag IV.12, (12.1 og 12.2) 

Bilag IV.A.12, (tredje led) - 

Bilag IV.A.13 Bilag IV.13 

Bilag IV.A.14, første del Bilag IV.15 

Bilag IV.A.14, anden del Bilag IV.14 

Bilag IV.A.15 Bilag IV.16 

Bilag IV.A.16 Bilag IV.17 

Bilag IV.A.17 - 

Bilag IV.B.1 Bilag IV.19 

Bilag IV.B.2 Bilag IV.21 

Bilag IV.B.3 Bilag IV.20 

Bilag IV.B.4 Bilag IV.22 

Bilag IV.B.5 Bilag IV.23 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ACA/ns 14 
BILAG XII DG C I   DA 

 

Direktiv 98/37/EF Dette direktiv 

Bilag V, punkt 1 - 

Bilag V, punkt 2 - 

Bilag V, punkt 3, første afsnit, litra a) Bilag VII, del A, punkt 1, første afsnit, 
litra a) 

Bilag V, punkt 3, første afsnit, litra b) Bilag VII, del A, punkt 1, første afsnit, 
litra b) 

Bilag V, punkt 3, andet afsnit Bilag VII, del A, punkt 1, andet afsnit 

Bilag V, punkt 3, tredje afsnit Bilag VII, del A, punkt 3 

Bilag V, punkt 4, litra a) Bilag VII, del A. punkt 2, andet og tredje 
afsnit 

Bilag V, punkt 4, litra b) Bilag VII, del A. punkt 2, første afsnit 

Bilag V, punkt 4, litra c) Bilag VII, del A, indledningen 

Bilag VI, punkt 1 Bilag IX, indledningen 

Bilag VI, punkt 2 Bilag IX, punkt 1 og 2 

Bilag VI, punkt 3 Bilag IX, punkt 3 

Bilag VI, punkt 4, første afsnit Bilag IX, punkt 4, første afsnit 

Bilag VI, punkt 4, andet afsnit Bilag IX, punkt 7 

Bilag VI, punkt 5 Bilag IX, punkt 6 

Bilag VI, punkt 6, første punktum Bilag IX, punkt 5 
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Bilag VI, punkt 6, 2. og 3. punktum Artikel 14, stk. 6 

Bilag VI, punkt 7 Bilag IX, punkt 8 

Bilag VII, punkt 1 Bilag XI, punkt 1 

Bilag VII, punkt 2 Bilag XI, punkt 2 

Bilag VII, punkt 3 Bilag XI, punkt 3 

Bilag VII, punkt 4 Bilag XI, punkt 4 

Bilag VII, punkt 5 Bilag XI, punkt 5 

Bilag VII, punkt 6 Bilag XI, punkt 6 

Bilag VII, punkt 7 Bilag XI, punkt 7 

Bilag VIII - 

Bilag IX - 

 

 
________________________ 
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I. Indledning 

 

1. Kommissionen forelagde den 26. januar 2001 et forslag1 til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF, der er baseret på arti-

kel 95 i EF-traktaten. 

 

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 12. septem-

ber 20012. 

 

3. Europa-Parlamentet afgav udtalelse efter førstebehandlingen den 4. juli 20023. 

 

4. Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til artikel 251 i EF-traktaten den 

18. juli 2005. 

 

II. Formål 

 

Dette udkast til direktiv ændrer direktiv 95/16/EF med henblik på at ajourføre de tekniske for-

skrifter bl.a. ved at udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte bærbart udstyr 

med eksplosiv ladning og byggepladselevatorer. 

 

III. Analyse af den fælles holdning i dok. 5786/05 

 

1. Indledning 

 

Rådet har omarbejdet forslaget betydeligt, til en vis grad for at sikre en ensartet termi-

nologi gennem hele teksten. 

 

                                                 
1  EFT C 154 af 29.5.2001, s. 164. 
2  Udtalelse CES 1112/2001, EFT C 311 af 7. november 2001, s. 1. 
3  Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Den langvarige debat (mere end tre år) i Rådets forberedende organer har gjort det mu-

ligt at indsætte alle de forudseelige elementer, som vil kunne forhindre, at denne lov-

tekst hurtigt bliver forældet. 

 

2. Nye elementer i den fælles holdning sammenlignet med Kommissionens forslag 

 

Rådet har i den fælles holdning 

 

− foretaget ændringer i direktivets anvendelsesområde (Artikel 1), idet det udtrykke-

ligt har tilføjet forskellige punkter, hvoraf nogle tidligere kun var omtalt i bilagene 

− føjet nogle produktkategorier til dem, som er udelukket fra anvendelsesområdet, 

som f.eks. forskellige transportmidler, for at undgå overlapning af andre direkti-

ver, og maskiner, der er specielt konstrueret til forskningsformål (laboratorier) 

(Artikel 1) 

− fastlagt en vejledende liste over sikkerhedskomponenter, der er nævnt i artikel 2, 

litra c), og som kan ændres ved en udvalgsprocedure (Artikel 22) om oprettelse af 

en ny maskinkomité 

− stærkt omarbejdet bilaget om sikkerheds- og sundhedskrav 

− indsat en tabel med krydsreferencer mellem direktiv 98/37/EF og dette direktiv for 

at lette anvendelsen, selv om indholdet af de tilsvarende dele ikke er identisk 

− foretaget en række terminologiske ændringer igennem hele teksten. 

 

Ændringer, som Rådet har medtaget fuldt ud 

 

Ændring 16 om henvisninger til direktiv 92/59/EØF 

Ændring 18 om restriktioner for frie varebevægelser 

Ændring 42 om tilføjelse af transport til de faser, hvor risiciene skal fjernes 

Ændring 74 om kun at medtage fabrikantens repræsentants navn og adresse, når det er 

hensigtsmæssigt. 
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Ændringer, som Rådet har medtaget delvist eller omformuleret 

 

Ændring 15 om definitioner, hvor Rådet har indsat de definitioner af delmaskiner, sik-

kerhedskomponenter, og andre definitioner, som findes i denne ændring 

Ændring 23 om proceduren vedrørende overensstemmelsesvurdering 

Ændring 27 om CE-mærkningen 

Ændring 31 om de nationale/Kommissionens tjenestemænds pligt til at respektere tavs-

hedspligt 

Ændring 49 om faste afskærmninger, som er omarbejdet  

Ændring 56 om mærkning, som er medtaget delvist 

Ændring 57 om sprogbrug og brugsanvisning 

Ændring 66 om fastgørelse af oplysninger på hejse- og løftetilbehør 

Ændring 75 kun med hensyn til, at henvisningerne til de anvendte direktiver skal være 

til EU-Tidende. 

 

Ændringer, som Kommissionen ikke kan acceptere og som Rådet derfor ikke har 

medtaget 

 

Ændring 1: Forbedring af maskiners miljøresultater 

Ændring 4: Undladelse under visse omstændigheder af at anvende direktivets bestem-

melser 

Ændring 5: Materiel til markedsfester og forlystelsesparker 

Ændring 6 og 11: CE-mærkning 

Ændring 7 og 8: Frivillige certificerings- og mærkningsordninger 

Ændring 9, 20 og 32: Forskriftsprocedure 

Ændring 10: Højspændingsmateriel 

Ændring 12: Forbedring af sikkerheden i forbindelse med gamle maskiner 

Ændring 13: Kodificering af fremtidige retsakter 

Ændring 19: Harmoniserede standarder for maskiner 
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Ændring 24, 26 og 30: Fremgangsmåden for risikoanalyse og overensstemmelsesvurde-

ring 

Ændring 25: Delmaskiner 

Ændring 28 og 29: Markedsovervågning 

Ændring 33 og 37: Definitionen af "elevator" 

Ændring 34: Kommissionens vurdering af de forskellige krav som led i "den nye meto-

de" 

Ændring 35: Ikrafttrædelsen af det fremtidige direktiv 

Ændring 39: Ændring af "Fællesskabet" til "Den Europæiske Union" i hele teksten 

Ændring 40: Henvisning til "den økonomiske forholdsmæssighed" 

Ændring 44: Fabrikantens forpligtelser under håndtering/transport af maskinen 

Ændring 36: Kontrolsystemer 

Ændring 48: Maskiners stabilitet 

Ændring 50: Sæder i maskiner 

Ændring 55: Udsatte personers mulighed for at bevæge sig 

Ændring 58: Brugsanvisningers indhold 

Ændring 60: Vibrationer 

Ændring 38: Definitionen af "løftekæder" 

Ændring 65: Elevatorstolens konstruktion 

Ændring 67: Betjeningsanordningernes konstruktion 

Ændring 70: Manuelle betjeningsanordninger 

Ændring 71 og 73: Byggepladselevatorer 

Ændring 77: Det tekniske dossier 

Ændring 78 og 79: Seriefremstilling af identiske maskiner 

Ændring 82: Personer, der er ansvarlige for opfyldelsen af forpligtelserne i forslagets ar-

tikel 12 (overensstemmelsesvurdering) 

Ændring 83: Oprettelse af en database over maskiner, der bidrager til et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø. 
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Ændringer, som Rådet ikke kan acceptere 

 

Ændring 2 og 3 om udelukkelse af industrianlæg og medicinsk udstyr  

Ændring 17 og 82 om overensstemmelsesvurderingsproceduren 

Ændring 22 om risikoanalyse 

Ændring 31 om tavshedspligt 

Ændring 45 og 36 om farlige situationer 

Ændring 47 om, hvorvidt kravene skal gælde for de handlinger, som maskinen indgår i 

Ændring 59 om målemetoder 

Ændring 61 og 38 om definitioner vedrørende lastoptagelsesanordninger 

Ændring 62 om statiske og dynamiske prøver 

Ændring 63 om anordninger til styring af bevægelser  

Ændring 64 om maskinlast 

Ændring 69 om mærkning 

Ændring 72 om det rum, som kabinen bevæger sig i i byggepladselevatorer 

Ændring 76 om teknikken for anbringelse af CE-mærkning 

Ændring 80 om koordineringspligt. 

 

IV. Konklusion 

 

Rådet har ændret teksten i en sådan grad, at det måske ikke er hensigtsmæssigt at sammen-

ligne den direkte med det oprindelige forslag. 

Det har anset denne omskrivning for nødvendig for at nå tre mål: 

− at sikre terminologisk konsistens i hele udkastet og således gøre det lettere at anvende 

− at imødegå betænkeligheder hos de interessenter i industrien, som vil skulle anvende det 

− at muliggøre en let overgang fra det nugældende direktiv til dette. 

Dette forklarer også, hvorfor mange af Europa-Parlamentets ændringer ikke er blevet medta-

get, da mange af dem ikke længere var relevante efter den første omarbejdning. 

 

________________________ 

 



 

 
10855/05 ADD 1  mh/BHC/av 1 
 JUR   DA 

 

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 5. juli 2005 (12.07) 
(OR. fr) 

Interinstitutionel sag: 
2001/0004 (COD)  

10855/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 598 
ENT 89 

 
ADDENDEUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: Coreper/Rådet 
Komm. forsl. nr.: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - KOM(2000) 899 endelig 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner og om ændring af di-

rektiv 95/16/EF [førstebehandling] 
– Vedtagelse (R + E) 
 a) af den fælles holdning 
 b) af Rådets begrundelse 
 = Erklæringer 

 
 

1. Erklæring fra Rådet og Kommissionen om artikel 1, stk. 2, litra e) 

 

"Rådet og Kommissionen erklærer, at direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller 

skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, 

komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer skal ændres med henblik på at omfatte alle de 

relevante risici i forbindelse med maskindirektivet, således at alle sundheds- og sikkerhedsrelate-

rede aspekter i forbindelse med landbrugs- og skovbrugstraktorer er dækket. 

Denne ændring af direktiv 2003/37/EF bør også omfatte en ændring af maskindirektivet med hen-

blik på at udelade ordene "for så vidt angår de risici" i artikel 1, stk. 2, litra e), første led."
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2. Erklæring fra Kommissionen om artikel 7 

 

"Kommissionen erklærer, at den i forbindelse med afgivelsen af de i artikel 2, litra l), omhandlede 

standardiseringsmandater vil bestræbe sig på, at der for hver standard, hvis referencer offentliggøres 

i EU-Tidende, stilles oplysninger til rådighed for de potentielle brugere af de pågældende standar-

der, med angivelse af forbindelsen mellem dens bestemmelser og de væsentlige sikkerheds- og 

sundhedskrav. I forbindelse med revisionen af den nye metode vil det blive præciseret yderligere, 

hvordan sådanne harmoniserede oplysningskrav skal gennemføres på horisontalt plan for alle di-

rektiver efter den nye metode." 

 

3. Erklæring fra Kommissionen om artikel 16, stk. 3 

 

"Uden dermed at tilsidesætte EF-lovgivningen vil Kommissionen i forbindelse med revisionen af 

den nye metode præcisere betingelserne for anbringelse af andre former for national, europæisk el-

ler privat mærkning i forbindelse med CE-mærkningen." 

 

 

________________________ 
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende 
 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om maskiner og ændring af direktiv 95/16/EF 
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende  
 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om maskiner og ændring af direktiv 95/16/EF 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2000)899 -
2001/0004(COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 95: 

26. januar 2001

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 12. september 2001

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 4. juli 2002

Ændret forslag [KOM(2003)48 endelig -2001/0004 COD)] fremsendt: 11. februar 2003

Fælles holdning vedtaget: 18. juli 2005

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med det oprindelige forslag var at sikre fri bevægelighed for de omfattede 
produkter ved at garantere et højt beskyttelsesniveau inden for sundhed, sikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse. De omfattede produkter er i det væsentligste maskiner og 
produkter anvendt i forbindelse med maskiner. 

I overensstemmelse med konklusionerne i Molitor-rapporten fra 1994 var formålet 
med det oprindelige forslag at forbedre definitionerne af forskellige begreber, 
præcisere visse aspekter og sikre en ensartet anvendelse af direktivet. I dette øjemed 
blev forklaringerne i forbindelse overensstemmelsesvurderings- og 
markedsovervågningsprocedurerne forbedret med henblik på at undgå forskellige 
fortolkninger af disse procedurer. 

Det oprindelige forslag vedrørende en revision af maskindirektivet blev udarbejdet 
på grundlag af forslag fra en gruppe af uafhængige eksperter på højt niveau med 
forskellige faglige kvalifikationer. Der blev også inddraget erfaringer fra den 
praktiske anvendelse af det ændrede direktiv 89/392/EØF1. 

                                                 
1 Rådets direktiv 89/392/EØF af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 

om maskiner, EFT L 183 af 29.6.1989, s. 9. Dette direktiv blev kodificeret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om maskiner, EFT L 331 af 23.7.1998, s. 1. Ændret ved direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af 7.12.1998, 
s. 1). 
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De vigtigste elementer i det oprindelige forslag var: 

• En præcisering af anvendelsesområdet for direktivet, en klarere afgrænsning i 
forhold til andre direktiver, især hvad angår lavspændingsdirektivet2 og 
elevatordirektivet3, og en mere præcis definition af begrebet "delmaskine". 

• En styrkelse af bestemmelserne om markedsovervågning og om udpegning af 
overensstemmelsesvurderingsorganerne. 

• Indførelse af en procedure vedrørende fuld kvalitetssikring for visse kategorier af 
maskiner. 

I sit ændrede forslag medtog Kommissionen mange af Europa-Parlamentets forslag 
med henblik på yderligere at forbedre direktivet. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Generelle kommentarer til den fælles holdning 

Rådets fælles holdning er vedtaget enstemmigt. 

Der foretages en række ændringer i Kommissionens ændrede forslag, som er en 
betydelig forbedring af teksten, samtidig med at det oprindelige mål om 
tydeliggørelse og forenkling af anvendelsen opretholdes.  

Vigtige ændringsforslag fremsat af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen, som 
f.eks. selvcertificering gennem en overensstemmelseserklæring fra fabrikanten i 
stedet for tredjemandscertificering for maskiner med et højere risikoniveau, hvis 
harmoniserede standarder anvendes fuldt ud, og styrkelse af kravene til bemyndigede 
organer, indgår i den fælles holdning. 

Mange af ændringerne i den fælles holdning vedrører forbedringer i teksten 
opbygning eller redigeringsmæssige forbedringer, som ikke ændrer direktivets 
grundlæggende indhold eller praktiske anvendelse. 

Navnlig er bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav blevet tilpasset, så det 
svarer mest muligt til strukturen i det nuværende direktiv. Desuden er de væsentlige 
sikkerheds- og sundhedskrav i hovedafsnit 7 og 8 i bilag I til det ændrede forslag 
blevet indarbejdet i hovedafsnit 4 og 6, der omhandler hejse- og løfteoperationer og 
personløft. 

                                                 
2 Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 

elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, EFT L 77 af 26.3.1973, 
s. 29. Ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1). 

3 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om elevatorer, EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1. Ændret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1). 
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3.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet 
indgår i det ændrede forslag, og som fuldt ud, delvis eller i princippet er 
indarbejdet i den fælles holdning 

Følgende ændringsforslag indgår i den fælles holdning, i nogle tilfælde med 
ændringer: 

14 om anvendelsesområde og undtagelser (delvis), 15 om definitioner (delvis), 
16 om henvisning til direktiv 92/59/EØF (fuldt ud), 17 og 82 om markedsføring og 
ibrugtagning (delvis), 18 om fri bevægelighed (fuldt ud), 22 om 
overensstemmelsesvurdering (i princippet, men indarbejdet i bilag I, Generelle 
principper), 23 om overensstemmelsesvurdering (fuldt ud), 27 om CE-mærkning 
(delvis), 30 om udpegede organer (i princippet), 36 og 45 om betjeningssystemers 
sikkerhed og pålidelighed (delvis), 41 om definitioner i bilag I (delvis), 42 om 
principper for integreret sikkerhed (fuldt ud), 49 om faste afskærmninger (delvis), 
51 om strømforsyning (i princippet), 56 om mærkning af maskiner (delvis), 74 om 
overensstemmelseserklæring (delvis), 75 om overensstemmelseserklæring (delvis), 
80 om minimumskriterier ved udpegelse af organer (delvis). 

3.3. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet 
indgår i det ændrede forslag, men ikke er indarbejdet i den fælles holdning 

Følgende ændringsforslag indgik i det ændrede forslag, men indgår ikke som 
sådanne i den fælles holdning: 

2 om en betragtning, der forklarer undtagelsen for industrianlæg, 3 om en 
betragtning, der forklarer undtagelsen for medicinske anordninger, 47 om stabilitet, 
59 om brugsanvisninger for bærbare håndholdte og/eller håndstyrede maskiner, 
62 om prøvning af løftemaskiner, 63 om styring af løftemaskiners bevægelser, 64 om 
løftemaskiners belastning, 66 om mærkning af kæder og tove, 69 om mærkning af 
maskiner til personløft, 72 om beskyttelsesanordninger til byggepladselevatorer og 
76 om CE-mærkning. 

3.4. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som ikke indgår i det ændrede 
forslag, og som heller ikke er indarbejdet i den fælles holdning 

Følgende ændringsforslag indgår hverken i det ændrede forslag eller i den fælles 
holdning: 

1 om en betragtning om miljøresultater, 4 om en betragtning om maskiner uden 
risici, 5 om en betragtning om materiel til markedsfester og forlystelsesparker, 6, 7, 
8 og 11 om en betragtning om CE-mærkning og frivillig certificering og mærkning, 
9, 20 og 32 om betragtninger om udvalgsproceduren, 10 om en betragtning om 
højspændingsmateriel, 12 om en betragtning om udrangerede maskiner, 13 om en 
betragtning om kodificerede udgaver af retsakter, 19 om harmoniserede standarder, 
24 om overensstemmelsesvurdering, 25 om delmaskiner, 26 om udpegede organer, 
28 og 29 om markedsovervågning, 31 om fortrolighed, 33 og 37 om 
elevatordirektivet, 34 om vurdering som led i ”den nye metode”, 35 om direktivets 
ikrafttræden, 40 om de indledende bemærkninger i bilag I, 44 om håndtering og 
transport af maskiner, 50 om sæder i maskiner, 55 om at udsatte personer skal kunne 
bevæge sig uden hindringer, 58 om brugsanvisninger, 60 om vibrationer, 65 om 
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løftning, 67 om betjeningsanordninger til løft eller transport af mennesker, 70 om 
hejsning og løftning af bevægelseshæmmede, 71 og 73 om konstruktion af 
byggepladselevatorer, 77 om det tekniske dossier, 78 om bilag IX, 79 om bilag X, 
83 om en betragtning om oprettelse af en database. 

3.5. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som ikke indgår i det ændrede 
forslag, men er indarbejdet i den fælles holdning 

Følgende ændringsforslag indgik ikke i det ændrede forslag, men er blevet 
indarbejdet i den fælles holdning: 

48 om krav til afskærmninger og beskyttelsesanordninger, og den del af 
ændringsforslag 57 om brugsanvisninger, som fjerner kravet om, at 
”brugsanvisningens indhold skal være begrænset til den pågældende maskine”.  

3.6. Andre ændringer indført i Rådets fælles holdning i forhold til det ændrede 
forslag 

Ændringer i betragtningerne 

Betragtning 1 i det ændrede forslag er ændret lidt for at gøre den klarere. 

Betragtning 4 i det ændrede forslag er fjernet, fordi den ikke længere var relevant 
efter ændringerne af teksten i den fælles holdning. 

Betragtning 6 og 7 i det ændrede forslag er ikke indarbejdet i den fælles holdning. 

Betragtning 8 i det ændrede forslag er opdelt i nye betragtninger 5 og 6 i den fælles 
holdning. Den nye betragtning 6 i den fælles holdning er blevet ændret af hensyn til 
klarheden. 

Betragtning 9 i det ændrede forslag blev anset for overflødig og er blevet fjernet. 

En ny betragtning 7, der præciserer forbindelsen til Rådets direktiv 89/655/EØF, er 
blevet tilføjet i den fælles holdning. 

En ny betragtning 11 vedrørende artikel 9 er blevet tilføjet i den fælles holdning. 

Betragtning 13 i det ændrede forslag er blevet ændret lidt i den fælles holdning. 

Betragtning 14 i det ændrede forslag er blevet ændret lidt i den fælles holdning. 

Betragtning 19 er blevet ændret lidt for at tage hensyn til ændringerne i artikel 16 i 
den fælles holdning. 

Betragtning 24 i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til betragtning 28 i 
den fælles holdning. 

Betragtning 27 i det ændrede forslag er blevet tilpasset til en standardiseret 
interinstitutionel tekst og er blevet til betragtning 26 i den fælles holdning. 
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I den fælles holdning er tilføjet en ny betragtning 27, der tilskynder medlemsstaterne 
til at udarbejde og offentliggøre oversigter, der viser overensstemmelsen mellem 
direktivet og deres gennemførelsesforanstaltninger. 

Ændringer i artiklerne 

Artikel 1, stk. 1, i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for 
utvetydigt at nævne alle kategorier af produkter omfattet af direktivet. 

Artikel 1, stk. 2, i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for at 
præcisere direktivets anvendelsesområde ved: 

– at udelade overflødige udelukkelser af kategorier af produkter som f.eks. 
”komponenter” i litra a), ”industrianlæg i deres helhed” i litra m) og ”medicinsk 
udstyr” i litra n), idet ingen af dem svarer til kategorierne anført i artikel 1, stk. 1 

– i litra d) at undtage alle våben, idet direktivets sikkerhedskriterier ikke er 
hensigtsmæssige for denne type produkter 

– i litra e) at anføre, at landbrugs- og skovbrugstraktorer er undtaget for så vidt 
angår de risici, der er omfattet af direktiv 2003/37/EF4 for at forbedre sådanne 
maskiners sikkerhed og tage hensyn til nye retsakter 

– at indføre undtagelse litra h) ”maskiner, der er specielt konstrueret og fremstillet 
til forskningsformål med henblik på midlertidig anvendelse i laboratorier”, som 
det ville være urimeligt at anvende direktivet på 

– at fjerne ”alle typer af motorer” i stk. 1, i det ændrede forslag, idet disse falder ind 
under kategorien "delmaskiner". 

Artikel 2 i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for at præcisere 
den rent juridisk, gøre den lettere forståelig og opnå bedre sammenhæng med 
principperne i "den nye metode": 

– meningen i den indledende sætning er blevet præciseret, således at der ved 
"maskine" i dette direktiv forstås de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, 
litra a) til f) 

– formuleringen af definitionerne af ”maskine” i litra a) og b) i det ændrede forslag 
er blevet forbedret, og de er blevet slået sammen i definitionen i litra a) i den 
fælles holdning 

– formuleringen af definitionen af ”sikkerhedskomponent” i litra d) det ændrede 
forslag er blevet forbedret, og den er blevet til litra c) i den fælles holdning. 
Desuden er fortegnelsen over sikkerhedskomponenter blevet flyttet til et nyt bilag 
V og gjort vejledende i den fælles holdning 

                                                 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- 

eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, 
komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer. EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1. Ændret ved Rådets 
direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35). 
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– en ny definition, litra e), af “kæder, tove og stropper” er blevet indført i den fælles 
holdning 

– formuleringen af definitionen af ”aftagelig mekanisk kraftoverføringsaksel” i 
litra f) i det ændrede forslag er blevet forbedret 

– definitionen af ”afskærmninger til aftagelige mekaniske 
kraftoverføringsanordninger” i litra g) i det ændrede forslag er blevet anset for 
overflødig og er blevet fjernet i den fælles holdning, idet disse blot er én kategori 
af mange kategorier af sikkerhedskomponenter 

– definitionen af ”bærbart udstyr med eksplosiv ladning” i litra h) i det ændrede 
forslag er blevet anset for overflødig og er blevet fjernet i den fælles holdning, 
idet dette blot er én kategori af mange kategorier af maskiner 

– formuleringen af definitionen af ”delmaskine” i litra i) i det ændrede forslag er 
blevet forbedret for at passe bedre til begrebet ”maskine”, og definitionen er 
blevet til litra g) i den fælles holdning 

– definitionen af ”markedsføring” i litra j) i det ændrede forslag er blevet ændret for 
bedre at svare til markedssituationen for de produkter, der er omfattet af 
maskindirektivet, og den er blevet til litra h) i den fælles holdning 

– formuleringen af definitionen af ”fabrikant” i litra k) det ændrede forslag er blevet 
forbedret, og definitionen er blevet til litra i) i den fælles holdning 

– definitionen af ”ibrugtagning” i litra m) i det ændrede forslag er blevet ændret, 
idet den sidste del blev anset for overflødig, og definitionen er blevet til litra k) i 
den fælles holdning 

– formuleringen af definitionen af ”harmoniseret standard” i litra n) i det ændrede 
forslag er blevet forbedret, og definitionen er blevet til litra l) i den fælles 
holdning. 

Formuleringen af artikel 3 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Formuleringen af artikel 4 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Formuleringen af artikel 5 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Formuleringen af artikel 6 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Artikel 8 i det ændrede forslag er blevet ændret under hensyntagen til ændringerne i 
listen over sikkerhedskomponenter i artikel 8, stk. 1, litra a), ved at flytte de i artikel 
8, stk. 1, litra b) omhandlede foranstaltninger fra forskriftsproceduren til 
rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 2, og ved at fjerne foranstaltningerne i artikel 
8, stk. 1, litra c) og d), som er blevet overflødige efter ændringerne i bilag I. Som 
følge af ovennævnte ændringer er stk. 1, litra e), i artikel 8 i det ændrede forslag, 
blevet til stk. 1, litra b), i den fælles holdning.  

Artikel 9 i det ændrede forslag er blevet ændret for at gøre proceduren klarere. 
Navnlig gør den fælles holdning det til en betingelse for at vedtage særlige 
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foranstaltninger, enten at Kommissionen efter indsigelsesproceduren vedrørende 
harmoniserede standarder i artikel 10 finder, at en harmoniseret standard ikke fuldt 
ud dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, eller at 
Kommissionen efter proceduren i artikel 11 finder, at en sikkerhedsklausul er 
berettiget. 

Artikel 11 i det ændrede forslag er blevet ændret, således at interessenterne kan 
informeres bedre om Kommissionens afgørelse om, hvorvidt medlemsstatens 
foranstaltninger er berettigede eller ej. 

Artikel 12 i det ændrede forslag er blevet ændret for at gøre det lettere at læse og 
forbedre den praktiske anvendelse af direktivet: 

– Stk. 1 i det ændrede forslag er blevet omformuleret for at tage hensyn til 
ændringerne i procedurerne 

– proceduren i stk. 2 i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi det blev anset for 
at være for bureaukratisk 

– formuleringen af stk. 3 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og det er blevet 
til stk. 2 i den fælles holdning 

– formuleringen af stk. 4 i det ændrede forslag er blevet forbedret, alternativ b) ”den 
i bilag IX nævnte procedure vedrørende EF-typeafprøvning” er blevet fjernet, 
fordi den ikke giver nogen merværdi, og stykket er blevet til stk. 3 i den fælles 
holdning 

– formuleringen af stk. 5 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og det er blevet 
til stk. 4 i den fælles holdning. 

Formuleringen af artikel 13 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og der er i den 
fælles holdning tilføjet krav, der sikrer bedre sporbarhed og større retssikkerhed. 

Formuleringen af artikel 14 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Artikel 15 i det ændrede forslag er blevet ændret ved fjernelse af stk. 2. 

Formuleringen af artikel 16 i det ændrede forslag er blevet forbedret for at gøre den 
praktiske anvendelse lettere. 

Formuleringen af artikel 17 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Formuleringen af artikel 18 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

I artikel 19 er der i den fælles holdning blevet tilføjet et stk. 2 for at understrege 
betydningen af koordineringen af markedsovervågningen. 

Artikel 22 i det ændrede forslag er blevet tilpasset en interinstitutionel 
standardbestemmelse. 
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Artikel 24 i det ændrede forslag er blevet omformuleret og ændret for at skabe 
utvetydige grænser til andre direktiver og bringe terminologien i maskindirektivet og 
elevatordirektivet i overensstemmelse med hinanden. 

Formuleringen af artikel 25 i det ændrede forslag er blevet forbedret. 

Artikel 26 i det ændrede forslag er blevet tilpasset en interinstitutionel 
standardbestemmelse. 

I den fælles holdning er tilføjet en artikel 27 for at lette udfasningen af nationale 
bestemmelser om bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner. 

Ændringer i bilagene 

I bilag I i det ændrede forslag er ”Indledende bemærkninger” blevet ændret til 
”Generelle principper”, og formuleringen er blevet forbedret i den fælles holdning. 
Desuden er den iterative risikovurderings- og risikonedsættelsesproces blevet 
skitseret i punkt 1 i den fælles holdning. 

I bilag I, punkt 1.1.1, i det ændrede forslag er definitionerne blevet ændret for at 
bringe dem i overensstemmelse med etablerede termer inden for standardisering, og 
termerne ”tilsigtet brug” og ”"forkert brug, der med rimelighed kan forudses” er 
blevet tilføjet i den fælles holdning for klarheds skyld. 

Formuleringen af bilag I, 1.1.2 – ”Principper for integrering af sikkerheden” i det 
ændrede forslag er blevet forbedret i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.1.3 – ”Ergonomi” i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til 
punkt 1.1.6 i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.1.5 – ”Belysning” i det ændrede forslag er blevet ændret lidt og er blevet til 
punkt 1.1.4 i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.1.6 – ”Konstruktion af maskinen med henblik på håndtering” i det ændrede 
forslag er blevet omformuleret og er blevet til punkt 1.1.5 i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.2.1 – ”Styresystemernes sikkerhed og pålidelighed” i det ændrede forslag 
er blevet bedre beskrevet i den fælles holdning under hensyntagen til erfaringerne 
med direktivets anvendelse. 

Bilag I, 1.2.2 – ”Betjeningsanordninger” er blevet ændret i den fælles holdning under 
hensyntagen til erfaringerne med direktivets anvendelse. (Første del af ændringen 
vedrører ikke den danske udgave). 

Bilag I, 1.2.3 – ”Igangsætning” i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles 
holdning under hensyntagen til praksis i industrien. 

Bilag I, 1.2.4 – ”Stop” i det ændrede forslag er blevet ændret, og punkt 1.2.4.2 – 
”Driftsstop” er blevet tilføjet i den fælles holdning for at fremme sikker praksis i 
industrien.  



 

DA 10   DA 

Bilag I, 1.2.5 – ”Omskifter for betjenings- eller funktionsmåde” i det ændrede forslag 
er blevet omdøbt til ”Valg af betjenings- eller driftsmåde” og ændret en smule i den 
fælles holdning. 

Bilag I, 1.2.6 – ”Svigt i energitilførslen” i det ændrede forslag er blevet gjort mere 
detaljeret i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.2.7 – ”Svigt i styringskredsløbet” i det ændrede forslag er blevet fjernet, 
fordi denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket i det nye punkt 1.2.1 – 
”Styresystemernes sikkerhed og pålidelighed” i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.2.8 – ”Software” i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi denne risiko 
blev anset for at være tilstrækkeligt dækket i det nye punkt 1.7.1.1 – ”Oplysninger og 
informationsudstyr” i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.3 – ”Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske risici” i det ændrede 
forslag er af hensyn til klarheden blevet omformuleret i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.4 – ”Kendetegn ved afskærmninger og beskyttelsesanordninger” i det 
ændrede forslag er af hensyn til klarheden blevet omformuleret i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.5 – ”Krav til arbejdssteder og/eller førerpladser” i det ændrede forslag er 
blevet ændret og gjort klarere, idet nogle dele blev anset for at være dækket af det 
nye punkt 1.2 – ”Styresystemer” i den fælles holdning. Teksten er blevet flyttet til 
punkt 1.1.7 - "Arbejdspladser” og 1.1.8 – ”Sæder” i den fælles holdning. 

Formuleringen af bilag I, 1.6 – ”Risici, der skyldes andre farer” i det ændrede forslag 
er blevet forbedret og er blevet til punkt 1.5 i den fælles holdning. Desuden er 
punkterne 1.6.9 – ”Støjrisici”, 1.6.10 – ”Vibrationsrisici”, 1.6.11 – ”Strålingsfare”, 
1.6.14 – ”Risici som følge af emission af farlige stoffer” og 1.6.16 – ”Risiko for 
nedstyrtning” i det ændrede forslag blevet ændret en smule i den fælles holdning for 
at gøre dem enklere og gøre deres anvendelse mere effektiv. 

Bilag I, 1.7 – ”Vedligeholdelse” i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er 
blevet til punkt 1.6 i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.8 – ”Oplysninger, alarmanordninger, advarsler” og 1.9 – ”Mærkning af 
maskiner” i det ændrede forslag er af hensyn til forenkling og klarhed blevet ændret 
og samlet i et nyt punkt 1.7 – ”Oplysninger” i den fælles holdning. 

Bilag I, 1.10 – ”Brugsanvisning” i det ændrede forslag er blevet betydeligt forbedret 
og gjort klarere, idet der er taget hensyn til erfaringerne med anvendelse af direktivet 
i praksis, og punktet er blevet indarbejdet i punkt 1.7 som punkt 1.7.4 – 
”Brugsanvisning” i den fælles holdning. 

Bilag I, 2.1 – ”Agroindustrielle maskiner og maskiner, der er bestemt til den 
kosmetiske og farmaceutiske industri” i det ændrede forslag er blevet ændret en 
smule i den fælles holdning på grundlag af de praktiske erfaringer med direktivets 
anvendelse. 

Bilag I, 2.2 – ”Håndbårne og/eller håndstyrede maskiner” i det ændrede forslag er 
blevet ændret i den fælles holdning. 
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Bilag I, 2.3 – ”Bærbart udstyr med eksplosiv ladning” i det ændrede forslag er blevet 
ændret og er blevet til punkt 2.2.2 – ”Bærbare fastgørelsesmaskiner og andre 
slagmaskiner” i den fælles holdning. 

Bilag I, 2.4 – ”Maskiner til bearbejdning af træ og lignende materialer” i det ændrede 
forslag er blevet omformuleret og er blevet til punkt 2.3 – ”Maskiner til bearbejdning 
af træ og materialer med tilsvarende fysiske egenskaber” i den fælles holdning. 

Bilag I, 3.1 – ”Generelt” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles 
holdning. 

Bilag I, 3.1.2 – ”Belysning” i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi denne risiko 
blev anset for at være tilstrækkeligt dækket af det generelle krav i 1.1.4 - "Belysning" 
i den fælles holdning. 

Bilag I, 3.2 – ”Arbejdssted” i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den 
fælles holdning. 

Bilag I, 3.3 – ”Betjening” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles 
holdning. 

Bilag I, 3.4 – ”Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske risici” i det ændrede 
forslag er blevet ændret i den fælles holdning under hensyntagen til erfaringerne med 
direktivets anvendelse og for at forenkle og lette innovation. 

Bilag I, 3.5 – ”Beskyttelsesforanstaltninger mod andre risici” i det ændrede forslag er 
blevet omformuleret i den fælles holdning. 

Bilag I, 3.6 – ”Anvisninger” i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles 
holdning. 

I bilag I, 4.1 – ”Generelt” i det ændrede forslag er der foretaget en række 
omformuleringer i den fælles holdning. Desuden er bilag I, 4.1.1. – ”Definitioner” i 
det ændrede forslag blevet ændret i den fælles holdning for at bringe punktet i bedre 
overensstemmelse med etablerede termer inden for standardisering. Definitionerne af 
”Løftekæde”, ”Anhugningsgrej” og ”Nominel last” i det ændrede forslag blev anset 
for at været overflødige og er blevet slettet, mens definitionen af ”Stol” er blevet 
flyttet til punkt 4.1.1 – ”Definitioner” i den fælles holdning fra punkt 6.1.1 – 
”Definition” i det ændrede forslag. 

Bilag I, 4.1.2.1 – ”Manglende stabilitet” er blevet tilføjet i den fælles holdning, da 
dette punkt blev anset for at have været nyttigt i direktiv 98/37/EF. 

Desuden er punkt 4.1.2.8 – ”Maskiner, der betjener faste ladesteder” blevet tilføjet i 
den fælles holdning, idet det indeholder nyttige generelle krav til sådanne 
løftemaskiner. 

Bilag I, 4.1.3 – ”Egnethed til formålet” er blevet tilføjet i den fælles holdning, da 
dette punkt blev anset for at have været nyttigt i direktiv 98/37/EF. 
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Bilag I, 4.2.4 – ”Risici for udsatte personer” i det ændrede forslag er blevet slettet, da 
det blev anset for at være dækket af det nye punkt 4.1.2.8 – ”Maskiner, der betjener 
faste ladesteder” i den fælles holdning. 

Bilag I, 4.3 – ”Mærkning” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles 
holdning for at tilpasse terminologien til almindeligt anvendte standarder. 

Bilag I, 4.4 – ”Brugsanvisning” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den 
fælles holdning for at tilpasse terminologien til almindeligt anvendte standarder. 

Bilag I, 5 – ”Supplerende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for maskiner 
bestemt til arbejde under jorden” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den 
fælles holdning, og 5.3 – ”Belysning” i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi 
denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket af det generelle krav i 1.1.4 - 
"Belysning" i den fælles holdning. 

Bilag I, 6.1 – ”Generelt” i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning, 
idet der er blevet indarbejdet generelle krav fra hovedafsnit 8 i det ændrede forslag, 
og 6.1.1 – ”Definition” i det ændrede forslag er blevet flyttet til 4.1.1 – 
”Definitioner” i den fælles holdning. 

Bilag I, 6.2 – ”Betjeningsanordninger” i det ændrede forslag er blevet ændret en 
smule i den fælles holdning. 

Bilag I, 6.3 – ”Risici for personer, der opholder sig i stolen (på ladet)” i det ændrede 
forslag er blevet ændret i den fælles holdning, og 6.3.3 – ”Risici, der skyldes 
genstande, der falder ned på stolen (ladet)” er i den fælles holdning blevet flyttet fra 
punkt 8.1 – ”Kabine” i det ændrede forslag. 

Bilag I, 6.4 – ”Maskiner, der betjener faste ladesteder” i det ændrede forslag er blevet 
tilføjet i den fælles holdning og indfører krav fra hovedafsnit 7 og 8 i det ændrede 
forslag mere generelt. 

Bilag I, 6,5 – ”Mærkning” i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den 
fælles holdning, idet væsentlige angivelser er blevet specificeret. 

I bilag I er de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i hovedafsnit 7 og 8 i det 
ændrede forslag blevet ændret og udtrykt i form at mere generelle krav i hovedafsnit 
4 og 5 i den fælles holdning. 

Bilag II – ”Erklæringernes indhold” i det ændrede forslag er blevet ændret en smule, 
og kravene i 2 – ”Opbevaring” i den fælles holdning er blevet flyttet fra bilag VII, 
X og XI i det ændrede forslag. 

Bilag III – ”CE-mærkning” i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den 
fælles holdning, og kravet i sidste afsnit, der vedrører det bemyndigede organs 
identifikationsnummer, er blevet flyttet fra bilag XI i det ændrede forslag. 

Bilag IV – ”Former for maskiner, for hvilke de i artikel 12, stk. 4 og 5, omhandlede 
procedurer skal anvendes” i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles 
holdning, og tre kategorier, der allerede indgår i direktiv 98/37/EF – 
”21. Styringsenheder til sikkerhedsfunktioner”, ”22. Førerværn mod væltning 
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(ROPS)” og ”23. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS)” – blev anset for at 
være hensigtsmæssige og er blevet tilføjet listen. 

Bilag V – ”Vejledende liste over sikkerhedskomponenter, der er omfattet af artikel 2, 
litra c)”, er blevet flyttet fra artikel 2 i det ændrede forslag og er blevet omformuleret 
i den fælles holdning. Desuden er kategorierne ”2. Beskyttelsesudstyr til detektering 
af personer”, ”8. Overvågningsanordninger i forbindelse med last og 
bevægelseskontrol i hejse- og løftemaskiner”, ”11. Afledningssystemer til 
forebyggelse af akkumulering af potentielt farlige ladninger af statisk elektricitet”, 
”12. Energibegrænsende og -aflastende anordninger som omhandlet i punkt 1.5.7, 
3.4.7 og 4.1.2.6 i bilag I”, ”13. Systemer og anordninger til reduktion af 
støjemissioner og vibrationer”, ”14. Førerværn mod væltning (ROPS)” og 
”15. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS)”, ”16. To-hånds betjeninger” og 
”17. Komponenter til maskiner bestemt til at hejse og/eller sænke personer mellem 
forskellige ladesteder og medtaget på følgende liste: ... ” blevet tilføjet til den 
vejledende liste i den fælles holdning. 

Bilag VI – ”Teknisk dossier for maskiner” i det ændrede forslag er blevet ændret 
under hensyntagen til de praktiske erfaringer i forbindelse med direktivets 
anvendelse, og det er blevet til bilag VII i den fælles holdning. Del B, der omhandler 
krav til ”Relevant teknisk dokumentation for delmaskiner” er blevet tilføjet i den 
fælles holdning. 

Bilag VII – ”Overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol af 
maskiner” i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er blevet til bilag VIII i 
den fælles holdning. Desuden er visse forpligtelser vedrørende EF-
overensstemmelseserklæringen, CE-mærkning og det tekniske dossier blevet fjernet, 
idet de allerede er omfattet af artikel 5 og bilag VII i den fælles holdning. 

Bilag VIII – ”Overensstemmelsesvurderinger for maskiner uden iboende sikkerheds- 
og sundhedsrisici” i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi proceduren for 
overensstemmelsesvurdering i artikel 12, der henviste til dette bilag, er blevet slettet. 

Bilag IX – ”Overensstemmelse med harmoniserede standarder for så vidt angår en i 
bilag IV omhandlet maskine” i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi proceduren 
for overensstemmelsesvurdering i artikel 12, der henviste til dette bilag, er blevet 
slettet. 

Bilag X – ”Typeafprøvning af en maskine omhandlet i bilag IV” i det ændrede 
forslag er blevet ændret og er blevet til bilag IX – ”EF-typeafprøvning” i den fælles 
holdning. Visse forpligtelser vedrørende EF-overensstemmelseserklæring, CE-
mærkning og det tekniske dossier er blevet slettet, fordi de allerede var omfattet af 
artikel 5. Desuden er der tilføjet krav om EF-typegodkendelsesattestens gyldighed og 
fabrikantens og det bemyndigede organs forpligtelser i denne forbindelse. 

Bilag XI – ”Fuld kvalitetssikring for maskiner omhandlet i bilag IV” i det ændrede 
forslag er blevet ændret og er blevet til bilag X – ”Fuldt kvalitetssikringssystem” i 
den fælles holdning. Visse forpligtelser vedrørende EF-overensstemmelseserklæring, 
CE-mærkning og det tekniske dossier er blevet slettet, fordi de allerede var omfattet 
af artikel 5 og det nye bilag III. 
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Bilag XII – ”Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved 
bemyndigelse af organerne” i det ændrede forslag er blevet ændret en smule, og det 
er blevet til bilag XI i den fælles holdning. 

Bilag XIII – ”Sammenligningstabel” i det ændrede forslag, som viser 
sammenhængen mellem de dele af direktiv 98/37/EF og de dele af det reviderede 
direktiv, der omhandler samme forhold, er blevet ajourført og er blevet til bilag XII i 
den fælles holdning. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen finder, at den fælles holdning, der er enstemmigt vedtaget den 
18. juli 2005, klarlægger visse spørgsmål og begreber yderligere og forbedrer 
formuleringen af visse krav, uden dog at ændre målet med og fremgangsmåden i 
Kommissionens forslag. Kommissionen kan derfor tilslutte sig Rådets holdning. 

5. ERKLÆRINGER 

Kommissionen har afgivet følgende erklæringer: 

Vedrørende artikel 1, stk. 2, litra e), første led, vedrørende udelukkelse af landbrugs- 
og skovbrugstraktorer fra direktivets anvendelsesområde: 

"Rådet og Kommissionen erklærer, at direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af 
landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer skal ændres 
med henblik på at omfatte alle de relevante risici i forbindelse med maskindirektivet, således 
at alle sundheds- og sikkerhedsrelaterede aspekter i forbindelse med landbrugs- og 
skovbrugstraktorer er dækket. 

Denne ændring af direktiv 2003/37/EF bør også omfatte en ændring af maskindirektivet med 
henblik på at udelade ordene "for så vidt angår de risici" i artikel 1, stk. 2, litra e), første 
led.” 

Vedrørende artikel 7 om formodning om overensstemmelse og harmoniserede 
standarder: 

"Kommissionen erklærer, at den i forbindelse med afgivelsen af de i artikel 2, litra l), 
omhandlede standardiseringsmandater vil bestræbe sig på, at der for hver standard, hvis 
referencer offentliggøres i EU-Tidende, stilles oplysninger til rådighed for de potentielle 
brugere af de pågældende standarder, med angivelse af forbindelsen mellem dens 
bestemmelser og de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. I forbindelse med revisionen af 
den nye metode vil det blive præciseret yderligere, hvordan sådanne harmoniserede 
oplysningskrav skal gennemføres på horisontalt plan for alle direktiver efter den nye 
metode." 

Om artikel 16, stk. 3, om CE-mærkning: 

"Uden dermed at tilsidesætte EF-lovgivningen vil Kommissionen i forbindelse med 
revisionen af den nye metode præcisere betingelserne for anbringelse af andre former for 
national, europæisk eller privat mærkning i forbindelse med CE-mærkningen." 
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