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På den drivna maskinen skall den ingående axeln vara omsluten av ett skydd som är 

monterat på maskinen. 

 

En momentbegränsare eller ett frihjul får anslutas till en kraftöverföring med kardanknut 

endast i den ända som är vänd mot den drivna maskinen. Den avtagbara mekaniska 

kraftöverföringsanordningen skall vara märkt i enlighet härmed. 

 

Alla drivna maskiner som för sin funktion kräver anslutning med en avtagbar mekanisk 

kraftöverföringsanordning till en självgående maskin (eller traktor), skall ha ett system för 

att fästa den avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningen, så att denna anordning och 

dess skydd, när maskinen inte är ansluten, inte tar skada genom beröring med marken eller 

någon maskindel. 

 

Skyddets yttre delar skall vara konstruerade, tillverkade och placerade på sådant sätt att de 

inte kan rotera med den avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningen. Skyddet skall 

täcka kraftöverföringsanordningen till ändarna på de inre gafflarna när det gäller enkla 

kardanknutar och minst till mitten av den/de yttre knuten/knutarna när det gäller 

"vidvinkel"-kardanknutar. 

 

Om det finns tillträdesvägar till arbetsstationer som ligger nära en avtagbar mekanisk 

kraftöverföringsanordning, skall dessa vara konstruerade och tillverkade så att skydden 

över kraftöverföringsanordningarna inte kan användas som fotsteg, såvida de inte är 

konstruerade och byggda för detta ändamål. 
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3.5 Skydd mot övriga riskkällor 

 

3.5.1 Batterier 

 

Batterilådan skall vara konstruerad och tillverkad för att förhindra att elektrolyt stänker på 

operatören, om maskinen skulle slå runt eller välta, och för att förhindra att ångor samlas 

på de ställen där operatörer befinner sig. 

 

Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att batteriet kan kopplas 

ifrån med hjälp av en lättillgänglig anordning avsedd för detta ändamål. 

 

3.5.2 Brand 

 

Beroende på de av tillverkaren förutsedda riskkällorna skall maskinen, om dess storlek så 

medger, 

 

– antingen medge montering av lättåtkomliga brandsläckare, eller 

 

– utrustas med inbyggda brandsläckningssystem. 

 

3.5.3 Utsläpp av farliga ämnen 

 

Andra och tredje stycket i punkt 1.5.13 skall inte tillämpas, när maskinens huvudsakliga 

funktion är att bespruta produkter. Dock skall operatören skyddas mot risken att exponeras 

för sådana farliga utsläpp. 
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3.6 Information och indikationer 

 

3.6.1 Skyltar, signal- och varningsanordningar 

 

Alla maskiner skall vara försedda skyltar och/eller plåtar med instruktioner om 

användning, justering och underhåll när det är nödvändigt för att säkerställa personers 

hälsa och säkerhet. De skall väljas, konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de är 

tydliga och oförstörbara. 

 

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande vägtrafikregler skall maskiner med åkande 

förare vara försedda med följande utrustning: 

 

– En akustisk signalanordning för att varna personer. 

 

– Ett system av ljussignaler som är lämpliga för avsedda användningsförhållanden. Det 

sistnämnda kravet gäller inte maskiner som endast är avsedda för arbete under jord 

och inte är försedda med elkraft. 

 

– Det skall om nödvändigt finnas ett lämpligt anslutningssystem mellan en släpvagn 

och maskinen för drift av signalerna. 

 

Fjärrstyrda maskiner som under normala användningsförhållanden kan medföra att 

personer utsätts för stöt- eller krossningsrisker skall vara utrustade med lämpliga 

anordningar som varnar för maskinernas rörelser eller med utrustning som skyddar 

personer mot sådana risker. Detsamma gäller maskiner som under användning 

kontinuerligt upprepar rörelser framåt och bakåt i längsled, och där föraren inte direkt kan 

se området bakom maskinen. 
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En maskin skall vara tillverkad så att varnings- och signalanordningar inte oavsiktligt kan 

sättas ur funktion. När det är viktigt för säkerheten skall det kunna kontrolleras att sådana 

anordningar är i gott och funktionsdugligt skick och operatören skall kunna uppfatta om 

anordningarna upphör att fungera. 

 

När förflyttningen av en maskin eller dess redskap är särskilt riskfylld, skall maskinen vara 

försedd med skyltar eller liknande som varnar en för att närma sig maskinen medan den är 

i arbete; skyltarna skall kunna läsas på tillräckligt stort avstånd för att säkerheten för de 

personer som vistas i dess närhet skall vara garanterad. 

 

3.6.2 Märkning 

 

Följande skall anges fullt läsbart och varaktigt på alla maskiner: 

 

– Märkeffekt uttryckt i kilowatt (kW). 

 

– Det vanligaste maskinutförandets vikt i kilo (kg) 

 

och i förekommande fall 

 

– maximal dragkraft i dragstångens kopplingsanordning uttryckt i Newton (N) enligt 

tillverkarens bruksanvisningar, 

 

– kopplingsanordningens maximala vertikala belastning uttryckt i Newton (N) enligt 

tillverkarens bruksanvisningar. 
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3.6.3 Bruksanvisning 

 

3.6.3.1 Vibrationer 

 

Bruksanvisningen skall innehålla följande information om vibrationer som överförs av 

maskinen till hand-arm-systemet eller till hela kroppen: 

 

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

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

 

– Det högsta rms-värdet för den vägda acceleration som hela kroppen utsätts för, om 

det överstiger 0,5 m/s². Om det inte överstiger 0,5 m/s² skall detta anges. 

 

– Mätosäkerheten. 

 

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

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

maskin som skall tillverkas. 

 

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

lämpar sig bäst för maskinen i fråga. 

 

Maskinens driftförhållanden under mätning samt vilka mätmetoder som använts skall 

beskrivas. 
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3.6.3.2 Flera användningsområden 

 

Bruksanvisningen för en maskin som kan användas för flera ändamål beroende på vilken 

utrustning som används och bruksanvisningen för den utbytbara utrustningen skall 

innehålla den information som är nödvändig för användning av basmaskinen och den 

utbytbara utrustningen som kan anslutas. 

 

4. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR ATT 

FÖRHINDRA RISKKÄLLOR I SAMBAND MED LYFT 

 

Maskiner som kan utgöra riskkällor på grund av lyft skall uppfylla samtliga tillämpliga 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se punkt 4, Allmänna 

principer). 

 

4.1 Allmänt 

 

4.1.1 Definitioner 

 

a) lyft: förflyttning av enhetslaster bestående av gods och/eller personer och som vid ett 

givet tillfälle innebär en nivåförändring. 

 

b) styrd last: last vars hela rörelse sker längs fasta eller flexibla gejdrar, vars läge 

bestäms av fasta punkter. 
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c) nyttjandefaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den högsta last som tillverkaren 

eller dennes befullmäktigade representant garanterar att en komponent förmår hålla 

och den högsta lasten (maxlasten) som anges på komponenten. 

 

d) testfaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den last som används för att utföra de 

statiska eller dynamiska proven på en lyftande maskin eller ett lyftredskap och den 

högsta lasten (maxlasten) som anges på maskinen eller lyftredskapet. 

 

e) statisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin eller ett lyftredskap först 

kontrolleras och utsätts för en kraft motsvarande den högsta lasten (maxlasten) 

multiplicerad med lämplig testfaktor för statisk provning och sedan kontrolleras på 

nytt, efter det att lasten i fråga har avlägsnats i syfte att konstatera att ingen skada har 

uppstått. 

 

f) dynamisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin manövreras i alla tänkbara 

konfigurationer med högsta last (maxlasten) multiplicerad med lämplig testfaktor för 

dynamisk provning och där hänsyn tas till maskinens dynamiska uppträdande i syfte 

att kontrollera att den fungerar korrekt. 

 

g) lastbärare: en del av maskinen på, eller i vilken, personer och/eller gods befinner sig 

för att lyftas. 
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4.1.2 Skydd mot mekaniska riskkällor 

 

4.1.2.1 Risker på grund av bristande stabilitet 

 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att den stabilitet som krävs enligt 

punkt 1.3.1 upprätthålls, både när maskinen är i drift och när den inte är i drift inklusive 

alla stadier av transport, montering och demontering, vid förutsebara komponentfel och 

även under de prov som utförs i enlighet med bruksanvisningen. Tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant skall använda lämpliga metoder för att kontrollera detta. 

 

4.1.2.2 Maskiner som rör sig längs gejdrar räls 

 

En maskin skall vara utrustad med anordningar som verkar på gejdrar eller räls i syfte att 

förhindra urspårning. 

 

Om det trots sådana anordningar kvarstår risk för urspårning eller haveri på gejder eller 

räls eller någon styrande komponent, skall det finnas anordningar för att förhindra att 

utrustningen, komponenter eller last faller ned eller maskinen välter. 
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4.1.2.3 Mekanisk hållfasthet 

 

Maskiner, lyftredskap och deras komponenter skall tåla de påfrestningar de utsätts för, 

både under användning och i förekommande fall då de inte är i drift och under angivna 

installations- och arbetsförhållanden och i alla tillämpliga konfigurationer, i förekommande 

fall med vederbörlig hänsyn tagen till inflytande från atmosfäriska faktorer och kraft som 

utövas av personer. Detta krav skall också vara uppfyllt under transport, montering och 

demontering. 

 

Maskiner och lyftredskap skall vara konstruerade och tillverkade så att fel till följd av 

materialutmattning och slitage förhindras, varvid vederbörlig hänsyn skall tas till deras 

avsedda användning. 

 

De material som används skall väljas med utgångspunkt i deras avsedda arbetsförhållanden 

med särskild hänsyn till korrosion, nötning, slag, extrema temperaturer, 

materialutmattning, sprödhet och åldring. 

 

Maskiner och lyftredskap skall vara konstruerade och tillverkade så att de tål 

överbelastning i de statiska proven utan bestående deformationer eller tydliga defekter. 

Hållfasthetsberäkningar skall ta hänsyn till det värde på testfaktorn för statisk provning 

som valts för att garantera en tillräckligt hög säkerhetsnivå; denna faktor har i regel 

följande värden: 

 

a) Manuellt drivna maskiner och lyftredskap: 1,5. 
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b) Övriga maskiner: 1,25. 

 

Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att de felfritt klarar de dynamiska prov 

som utförs med högsta lasten (maxlasten) multiplicerad med testfaktorn för dynamisk 

provning. Denna testfaktor för dynamisk provning skall väljas så att den garanterar en 

tillräcklig säkerhetsnivå; värdet är i regel lika med 1,1. I regel skall proven utföras vid de 

nominella hastigheterna . Om maskinens manöversystem medger flera rörelser samtidigt, 

skall proven utföras under de minst gynnsamma förhållandena, i regel vid en kombination 

av de aktuella rörelserna. 

 

4.1.2.4 Brytskivor, trummor, hjul, linor, kedjor och kättingar 

 

Brytskivor, trummor och hjul skall ha en diameter som är förenlig med storleken på de 

linor, kedjor eller kättingar som kan monteras. 

 

Trummor och hjul skall vara konstruerade, tillverkade och monterade på ett sådant sätt att 

de linor, kedjor eller kättingar med vilka de är utrustade kan rullas upp utan att falla av. 

 

Linor som används direkt för att lyfta eller hålla lasten får inte ha några splitsar annat än i 

ändarna. Splitsar godtas dock vid installationer som genom sin konstruktion är avsedda att 

regelbundet modifieras alltefter användningsbehov. 
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För kompletta linor och deras ändar skall väljas en nyttjandefaktor som kan garantera en 

tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 5. 

 

För lyftkedjor och lyftkättingar skall väljas en nyttjandefaktor som garanterar en tillräckligt 

hög säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 4. 

 

För att styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts, skall tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant för varje typ av kedja, kätting eller lina som används direkt 

för lyftning av lasten samt för linändarna genomföra lämpliga prov eller ombesörja att 

sådana prov görs. 

 

4.1.2.5 Lyftredskap och deras komponenter 

 

Lyftredskap och deras ingående komponenter skall vara dimensionerade med vederbörlig 

hänsyn tagen till materialutmattnings- och åldringsprocesser för ett antal arbetscykler, som 

överensstämmer med den förväntade livslängden som specificerats i driftförutsättningarna 

för en given tillämpning. 

 

Dessutom gäller följande: 

 

a) Nyttjandefaktorn för metallinor med ändbeslag skall väljas så att den garanterar en 

tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 5. Linorna får inte innehålla 

några splitsar eller öglor annat än i ändarna. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 71 
BILAGA I DG C I   SV 

b) När kedjor och kättingar med svetsade länkar används skall dessa vara av 

kortlänkstyp. Nyttjandefaktorn för kedjor och kättingar skall väljas så att en 

tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras; detta värde är i regel lika med 4. 

 

c) Nyttjandefaktorn för linor eller sling av fibermaterial är beroende av material, 

tillverkningsmetod, dimensioner och användning. Värdet skall väljas så att en 

tillräckligt hög säkerhetsnivå kan garanteras; i regel är detta värde lika med 7, 

förutsatt att det material som används är av mycket hög kvalitet och 

tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd användning. Om så inte är fallet sätts i 

regel en högre nyttjandefaktor för att säkerställa en likvärdig säkerhetsnivå. Linor 

och sling av fibermaterial får inte uppvisa några andra knutar, skarvar eller splitsar 

än de som finns i slingets ändar, med undantag för om det rör sig om ett ändlöst 

sling. 

 

d) För alla metallkomponenter som ingår i eller används tillsammans med ett sling skall 

väljas en nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i 

regel lika med 4. 

 

e) Den högsta arbetslasten hos ett flerpartigt sling bestäms med utgångspunkt från 

nyttjandefaktorn hos den svagaste parten, antalet parter och en reduktionsfaktor som 

är beroende av slingets uppbyggnad. 

 

f) För att kunna styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts skall tillverkaren 

eller dennes befullmäktigade representant för varje typ av komponent som avses i 

led a, b, c och d själv genomföra lämpliga prov eller låta genomföra sådana prov. 
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4.1.2.6 Styrning av rörelser 

 

Anordningar för styrning av rörelser skall fungera på ett sådant sätt att de maskiner som de 

är installerade på förblir säkra. 

 

a) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade eller försedda med anordningar så 

att deras komponenters rörelser håller sig inom de specificerade gränserna. Innan 

sådana anordningar träder i funktion skall vid behov en varningssignal ges. 

 

b) När flera fast monterade eller spårgående maskiner kan manövreras samtidigt inom 

samma område med risk för kollision, skall sådana maskiner vara konstruerade och 

tillverkade så att de kan förses med system som gör det möjligt att undvika sådana 

risker. 

 

c) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att lasterna inte kan krypa på ett 

farligt sätt eller falla fritt och oväntat, inte ens om det skulle inträffa ett partiellt eller 

totalt energibortfall eller när operatören slutar manövrera maskinen. 

 

d) Det får inte vara möjligt att under normala arbetsförhållanden sänka lasten enbart 

med friktionsbroms, utom när det gäller maskiner som med hänsyn till deras funktion 

måste arbeta på det sättet. 

 

e) Fasthållningsdon skall vara konstruerade och tillverkade för att undvika att last 

tappas oavsiktligt. 
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4.1.2.7 Rörelser hos laster under hantering 

 

Manöverplatsen på maskiner skall vara placerad på ett sådant sätt att den ger bästa möjliga 

sikt över de rörliga delarnas arbetsområde i syfte att undvika eventuella kollisioner med 

personer, utrustning eller andra maskiner som kan vara i drift samtidigt och kan utgöra en 

riskkälla. 

 

Maskiner med styrda laster skall vara konstruerade och tillverkade för att förhindra att 

personer skadas av rörelser hos lasten, lastbäraren eller eventuella motvikter. 

 

4.1.2.8 Maskiner som betjänar fasta stannplan 

 

4.1.2.8.1 Lastbärarens rörelser 

 

Lastbärarens rörelser på maskiner som betjänar fasta stannplan skall ha fast styrning till 

och vid stannplanen. System med saxarmar skall också anses som fast styrning. 

 

4.1.2.8.2  Tillträde till lastbäraren 

 

Om personer har tillträde till lastbäraren, skall maskinerna vara konstruerade och 

tillverkade så att lastbäraren står still vid tillträde, särskilt vid lastning och lossning. 
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Maskinerna skall vara konstruerade och tillverkade så att nivåskillnaden mellan lastbäraren 

och det stannplan vid vilken den stannat inte utgör någon snubbelrisk. 

 

4.1.2.8.3 Risker på grund av kontakt med lastbärare i rörelse 

 

Där det är nödvändigt för att uppfylla kravet i punkt 4.1.2.7 andra stycket, skall det område 

där lastbäraren rör sig göras omöjligt att beträda vid normal drift. 

 

Om det vid kontroll eller underhåll finns risk för att personer som befinner sig under eller 

över lastbäraren kläms mellan lastbäraren och någon fast del , skall tillräckligt fritt 

utrymme finnas antingen genom fysiska räddningsutrymmen eller genom mekaniska 

anordningar som blockerar lastbärarens rörelser. 

 

4.1.2.8.4 Risk för att last faller från lastbäraren 

 

Om det föreligger risk för att last faller av lastbäraren, skall maskinen konstrueras och 

tillverkas så att detta förebyggs. 

 

4.1.2.8.5 Stannplan 

 

Risker på grund av att personer på stannplanen kommer i kontakt med en lastbärare i 

rörelse eller andra rörliga delar skall förebyggas. 
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Om det föreligger en risk på grund av att personer kan falla ner i det område där 

lastbäraren rör sig när denna inte befinner sig vid stannplanen, skall skydd vara monterade 

för att förebygga denna risk. Sådana skydd får inte öppnas i riktning mot det område där 

lastbäraren rör sig. De skall vara försedda med en förreglande anordning som styrs av 

lastbärarens läge, och som förhindrar 

 

– att lastbäraren rör sig på ett riskfyllt sätt innan skydden har stängts och låsts, 

 

– att skyddet öppnar sig på ett riskfyllt sätt innan lastbäraren har stannat vid 

motsvarande stannplan. 

 

4.1.3 Funktionsduglighet 

 

När en lyftande maskin eller ett lyftredskap släpps ut på marknaden eller första gången tas 

i drift, skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant, genom att själv vidta 

eller låta vidta lämpliga åtgärder, säkerställa att maskinen eller lyftredskapet – vare sig de 

drivs manuellt eller mekaniskt – kan utföra sina angivna funktioner på ett säkert sätt. 

 

De statiska och dynamiska prov som avses i punkt 4.1.2.3 skall genomföras på alla 

maskiner för lyft som är klara att tas i drift. 

 

Om en maskin inte kan monteras i tillverkarens eller den befullmäktigade representantens 

lokaler, skall nödvändiga åtgärder vidtas på den plats där den skall användas. I annat fall 

får åtgärderna vidtas antingen i tillverkarens lokaler eller på den plats där de används. 
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4.2 Krav för maskiner med annan kraftkälla än handkraft 

 

4.2.1 Styrning av rörelser 

 

Hålldonsmanöveranordningar skall användas för att styra maskinens eller dess utrustnings 

rörelser. För partiella eller kompletta förflyttningar där det inte föreligger någon risk för att 

lasten eller maskinen kan kollidera med något, får anordningarna i fråga dock ersättas med 

manöveranordning som medger automatiska stopp vid förvalda lägen, utan att operatören 

påverkar en hålldonsmanöveranordning. 

 

4.2.2 Lastkontroll 

 

En maskin med en högsta last (maxlast) på minst 1 000 kg eller ett tippmoment på minst 

40 000 Nm skall vara utrustad med anordningar som varnar föraren och förhindrar farliga 

rörelser av lasten i händelse av 

 

– överbelastning, antingen till följd av att den högsta lasten (maxlasten) eller det 

maximala momentet på grund av lasten överskrids, eller 

 

– att tippmomentet överskrids. 

 

4.2.3 Linstyrd installation 

 

Linstöd, draganordningar eller bärare av draganordningar skall hållas på plats med 

motvikter eller med en anordning som medger permanent styrning av linspänningen. 
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4.3 Information och märkning 

 

4.3.1 Kedjor, kätting, linor och vävband 

 

Varje kedje-, kätting-, lin- eller vävbandslängd som inte ingår som en del i en sammansatt 

enhet skall vara försedd med märkning eller, om detta inte är möjligt, en bricka eller icke 

borttagbar ring med tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants namn och 

adress samt det relevanta certifikatets identifikationsnummer. 

 

Ovannämnda certifikat skall innehålla åtminstone följande information: 

 

a) Namn och adress på tillverkaren och i förekommande fall dennes befullmäktigade 

representant. 

 

b) En beskrivning av kedjan, kättingen eller linan som omfattar 

 

– dess nominella storlek, 

 

– dess konstruktion, 

 

– det material den är tillverkad av, och 

 

– eventuell speciell metallurgisk behandling som materialet undergått. 
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c) Den provningsmetod som tillämpats. 

 

d) Den högsta last (maxlast) som kedjan, kättingen eller linan får utsättas för under 

drift. En skala av värden får anges för de specificerade tillämpningarna. 

 

4.3.2 Lyftredskap 

 

Lyftredskap skall vara försedda med följande uppgifter: 

 

– Uppgift om material, när sådan information behövs för säker användning. 

 

– Uppgift om högsta last (maxlast). 

 

På lyftredskap på vilka det inte är fysiskt möjligt att anbringa märkningar skall de uppgifter 

som anges i första stycket anges på en skylt eller på annat likvärdigt sätt, säkert fastsatt på 

redskapet. 

 

Uppgifterna skall vara läsbara och placerade så att de varken riskerar att försvinna till följd 

av slitage eller äventyrar redskapets hållfasthet. 

 

4.3.3 Lyftande maskiner 

 

Den högsta lasten (maxlasten) skall finnas klart angiven på maskinen. Denna märkning 

skall vara läsbar, outplånlig och i klartext. 
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När den högsta lasten (maxlasten) är avhängig maskinens konfiguration, skall varje 

manöverplats vara försedd med en lastskylt, som helst i diagram- eller tabellform anger 

den tillåtna lasten för varje konfiguration. 

 

En maskin som endast är avsedd för att lyfta gods och som är utrustad med en lastbärare 

som kan beträdas av personer skall vara försedda med en tydlig och outplånlig 

varningsskylt, som förbjuder lyft av personer. Denna varningsskylt skall vara synlig på alla 

ställen där tillträde är möjligt. 

 

4.4 Bruksanvisning 

 

4.4.1 Lyftredskap 

 

Varje lyftredskap eller varje kommersiellt odelbart parti av lyftredskap skall åtföljas av en 

bruksanvisning, som innehåller minst följande uppgifter: 

 

a) Den avsedda användningen. 

 

b) Användningsbegränsningar (särskilt för lyftredskap såsom lastmagneter eller 

vakuumlyftare som inte fullt ut uppfyller bestämmelserna enligt punkt 4.1.2.6 e). 

 

c) Bruksanvisningar för montering, användning och underhåll. 

 

d) Det värde på testfaktorn för statisk provning som använts. 
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4.4.2 Lyftande maskiner 

 

En lyftande maskin skall åtföljas av en bruksanvisning som skall innehålla information om 

följande: 

 

a) Maskinens tekniska egenskaper, särskilt 

 

− den högsta lasten (maxlasten) och i förekommande fall en kopia av lastskylten 

eller lasttabeller enligt punkt 4.3.3 andra stycket, 

 

− stödens eller förankringarnas mottryck och i förekommande fall spårens 

egenskaper, 

 

− i förekommande fall hur man fastställer barlasten och tillvägagångssättet vid 

montering av densamma. 

 

b) Innehållet i journalen, om denna inte medföljer maskinen. 

 

c) Råd om användning, särskilt för att kompensera för om operatören inte har direkt 

uppsikt över lasten. 

 

d) I förekommande fall en provningsrapport med uppgifter om de statiska och 

dynamiska provningar som har utförts av eller för tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant. 

 

e) För en maskin som inte har monterats hos tillverkaren i det utförande den skall 

användas, nödvändiga instruktioner för att vidta åtgärderna enligt punkt 4.1.3 innan 

den tas i drift. 
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5. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR 

MASKINER SOM ÄR AVSEDDA FÖR ARBETE UNDER JORD 

 

Maskiner som är avsedda för arbete under jord skall uppfylla samtliga grundläggande 

hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se Allmänna principer punkt 4). 

 

5.1 Risker på grund av bristande stabilitet 

 

Motordrivna takstöd skall vara konstruerade och tillverkade så att de kan bibehålla en 

given riktning under förflyttning och inte glida innan de belastas eller under tiden som de 

belastas och efter det att belastningen har avlägsnats. De skall vara försedda med 

förankringar för takplattorna till de enskilda hydrauliska stämparna. 

 

5.2 Förflyttning 

 

Motordrivna takstöd får inte hindra personer från att röra sig obehindrat. 

 

5.3 Manöverdon 

 

Gas- och bromsreglagen för förflyttning av en spårbunden maskin skall vara 

handmanövrerade. Acceptdon får dock vara fotmanövrerade. 

 

Manöverdon till motordrivna takstöd skall vara konstruerade och placerade på ett sådant 

sätt att operatörerna under flyttning av stöden är skyddade av ett stöd på plats. 

Manöverdonen skall vara skyddade mot all oavsiktlig utlösning. 
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5.4 Stopp 

 

Motordrivna spårbundna maskiner som är avsedda för arbete under jord skall vara 

utrustade med ett acceptdon som verkar på den krets som styr maskinens rörelser, så att 

rörelsen stoppar om föraren inte längre har kontroll över rörelsen. 

 

5.5 Brand 

 

Punkt 3.5.2 andra strecksatsen är obligatorisk när det gäller maskiner med mycket 

brandfarliga delar. 

 

Bromssystemet i en maskin avsedd för arbete under jord skall vara konstruerat och 

tillverkat på ett sådant sätt att det inte kan alstra gnistor eller orsaka brand. 

 

Maskiner med motorer med sluten förbränning avsedda för arbete under jord får endast 

vara utrustade med motorer som drivs av bränsle med lågt ångtryck och där all 

gnistbildning av elektriskt ursprung är utesluten. 

 

5.6 Avgasutsläpp 

 

Avgasutsläpp från motorer med sluten förbränning får inte avledas uppåt. 
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6. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV 

AVSEENDE MASKINER SOM MEDFÖR SÄRSKILDA RISKKÄLLOR BEROENDE 

PÅ LYFT AV PERSONER 

 

Maskiner som kan utgöra riskkällor på grund av lyft av personer skall uppfylla samtliga 

berörda grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se Allmänna 

principer punkt 4). 

 

6.1 Allmänt 

 

6.1.1 Mekanisk hållfasthet 

 

Lastbäraren, inklusive eventuella luckor i golvet, skall vara konstruerad och tillverkad så 

att den erbjuder utrymme och hållfasthet i förhållande till det maximala antal personer som 

tillåts på lastbäraren och den högsta lasten (maxlasten). 

 

Nyttjandefaktorerna för komponenter enligt punkterna 4.1.2.4 och 4.1.2.5 är inte 

tillräckliga för maskiner avsedda att lyfta personer och skall i regel dubbleras. Maskiner 

avsedda för att lyfta personer eller personer och gods skall vara försedda med ett system 

för upphängning eller uppbärande av lastbäraren och som är konstruerat och tillverkat så 

att en tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras och lastbäraren inte riskerar att falla. 

 

Om linor, kedjor eller kätting används för upphängning av lastbäraren, krävs det i regel 

åtminstone två av varandra oberoende linor, kedjor eller kättingar, vardera med egen 

förankring. 
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6.1.2 Lastkontroll för maskiner med annan kraftkälla än handkraft 

 

Kraven i punkt 4.2.2 gäller oavsett storlek på den högsta lasten (maxlasten) och 

tippningsmomentet, såvida inte tillverkaren kan visa att det inte finns någon risk för 

överbelastning eller vältning. 

 

6.2 Manöverdon 

 

När säkerheten inte kräver andra lösningar skall som regel lastbäraren konstrueras och 

tillverkas så att personer som befinner sig på den har möjlighet att styra rörelser uppåt och 

nedåt och i förekommande fall lastbärarens övriga rörelser. 

 

Vid användning skall dessa manöverdon vara överordnade varje annan anordning som styr 

samma rörelse, med undantag för nödstoppsanordningar. 

 

Dessa manöverdon skall vara utförda som hålldon, med undantag av om lastbäraren är 

fullständigt omsluten. 

 

6.3 Risk för personer i eller på lastbäraren 

 

6.3.1 Risker till följd av lastbärarens rörelser 

 

Maskiner för att lyfta personer skall vara konstruerade, tillverkade eller utrustade så att 

accelerationer eller inbromsningar av lastbäraren inte innebär risker för personer. 
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6.3.2 Risker för att personer skall falla från lastbäraren 

 

Lastbäraren får inte luta i en sådan utsträckning att det innebär risker för att de åkande 

faller, inbegripet när maskinen och lastbäraren är i rörelse. 

 

Om lastbäraren är konstruerad som en arbetsstation, skall åtgärder vidtas för att säkerställa 

stabilitet och förhindra farliga rörelser. 

 

Om åtgärderna enligt punkt 1.5.15 inte är tillräckliga, skall lastbäraren vara försedd med ett 

tillräckligt antal fästpunkter för det antal personer som tillåts på lastbäraren. Fästpunkterna 

skall vara tillräckligt starka för användning av personlig skyddsutrustning mot fall från en 

höjd. 

 

Alla luckor i golvet eller i taket eller sidodörrar skall vara konstruerade och tillverkade så 

att det förhindras att de öppnas oavsiktligt och de skall öppnas i en riktning som gör att det 

inte kan uppstå någon fallrisk, om de öppnas oväntat. 

 

6.3.3 Risker till följd av att föremål faller ned på lastbäraren 

 

Om det finns risk att föremål faller ned på lastbäraren och utsätter personer för fara, skall 

lastbäraren vara utrustad med ett skyddstak. 
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6.4 Maskiner som betjänar fasta stannplan 

 

6.4.1 Risker för personer som befinner sig i eller på lastbäraren 

 

Lastbäraren skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av kontakt mellan 

personer och/eller föremål i eller på lastbäraren och eventuella fasta eller rörliga delar 

förhindras. Om det är nödvändigt för att uppfylla dessa krav, skall själva lastbäraren vara 

fullständigt innesluten med dörrar utrustade med en förreglande anordning som förhindrar 

farliga rörelser hos lastbäraren om dörrarna inte är stängda. Dörrarna skall förbli stängda 

om lastbäraren stannar mellan två stannplan, om det föreligger risk att falla från 

lastbäraren. 

 

Maskinen skall vara konstruerad, tillverkad och vid behov utrustad med anordningar för att 

förhindra att lastbäraren rör sig okontrollerat uppåt eller nedåt. Dessa anordningar skall 

kunna stoppa lastbäraren vid dess högsta last (maxlast) och vid högsta förutsebara 

hastighet. 

 

Stoppet får inte orsaka en inbromsning som är farlig för de åkande, oavsett 

lastförhållandena. 

 

6.4.2 Manöverdon vid stannplanen 

 

Manöverdon vid stannplan får, förutom i nödsituationer, inte initiera rörelse hos 

lastbäraren, om 

 

– lastbärarens manöverdon används, 

 

– lastbäraren inte befinner sig vid ett stannplan. 
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6.4.3 Tillträde till lastbäraren 

 

Skydden vid stannplanen och på lastbäraren skall vara konstruerade och tillverkade så att 

säker förflyttning till och från lastbäraren möjliggörs, med beaktande av den förutsebara 

omfattningen av det gods och de personer som skall lyftas. 

 

6.5 Märkning 

 

Lastbäraren skall vara försedd med den information som är nödvändig för säkerheten, 

bland annat 

 

– det antal personer som tillåts på lastbäraren, 

 

– den högsta lasten (maxlasten). 

 

 

___________ 
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BILAGA II 

 

FÖRSÄKRINGAR 

 

1. INNEHÅLL 

 

A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse 

 

 Denna försäkran och översättningar av den skall utformas på samma villkor som 

bruksanvisningen (se punkt 1.7.4.1 a–b i bilaga I) och vara maskinskriven eller textad med 

versaler. 

 

 Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och 

omfattar inte komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter genomförs av 

slutanvändaren. 

 

 EG-försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter: 

 

1. Namn och fullständig adress för tillverkaren och i förekommande fall dennes 

befullmäktigade representant. 

 

2. Namn och adress för den person som är behörig att ställa samman den tekniska 

dokumentationen och som skall vara etablerad i gemenskapen. 

 

3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benämning, funktion, 

modell, typ, serienummer och varunamn. 
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4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga 

bestämmelser i detta direktiv och i tillämpliga fall en liknande mening med en försäkran 

om överensstämmelse med andra gemenskapsdirektiv och/eller relevanta bestämmelser 

som maskinen uppfyller. Hänvisningarna skall vara till texter som offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

5. I tillämpliga fall, namn, adress och identifikationsnummer för det anmälda organ som 

utförde EG-typkontrollen enligt bilaga IX och numret på EG-typkontrollintyget. 

 

6. I tillämpliga fall, namn, adress och identifikationsnummer för det anmälda organ som 

godkände systemet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga X. 

 

7. I tillämpliga fall, en hänvisning till de harmoniserade standarder enligt artikel 7.2 som 

använts. 

 

8. I tillämpliga fall, hänvisning till andra tekniska standarder och specifikationer som 

använts. 

 

9. Ort och datum för försäkran. 

 

10. Identitet på och namnteckning för den person som bemyndigats att upprätta försäkran på 

tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants vägnar. 
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B. FÖRSÄKRAN för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin 

 

Denna försäkran och översättningar av den skall uppfylla samma villkor som 

bruksanvisningarna (se punkt 1.7.4.1 a–b i bilaga I) och vara maskinskriven eller textad med 

versaler. 

 

Försäkran för inbyggnad skall innehålla följande uppgifter: 

 

1. Namn och fullständig adress för tillverkaren av maskiner som är delvis fullbordade och 

i förekommande fall dennes befullmäktigade representant. 

 

2. Namn och adress för den person som är behörig att ställa samman den relevanta 

tekniska dokumentationen och som skall vara etablerad i gemenskapen. 

 

3. Beskrivning och identifikation av delvis fullbordade maskiner, inbegripet allmän 

benämning, funktion, modell, typbeteckning, serienummer och varunamn. 

 

4. En mening som anger vilka grundläggande krav i detta direktiv som tillämpas och 

uppfylls och att relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt avsnitt B i 

bilaga VII och i tillämpliga fall en mening med en försäkran om överensstämmelse med 

andra relevanta gemenskapsdirektiv beträffande den delvis fullbordade maskinen. 

Hänvisningarna skall vara till texter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 

tidning. 
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5. Ett åtagande att på motiverad begäran av nationella myndigheter överlämna relevant 

information om den delvis fullbordade maskinen. Detta åtagande skall ange hur 

överlämnandet skall gå till och inte påverka de immateriella rättigheter som tillkommer 

tillverkaren av delvis fullbordade maskiner. 

 

6. I tillämpliga fall ett meddelande om att delvis fullbordade maskiner inte får tas i drift 

förrän de fullständiga maskiner de skall byggas in i har förklarats överensstämma med 

bestämmelserna i detta direktiv. 

 

7. Ort och datum för försäkran. 

 

8. Identitet på och namnteckning för den person som bemyndigats att upprätta försäkran på 

tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants vägnar. 

 

2. FÖRVAR 

 

Maskintillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall förvara originalet till 

EG-försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter maskinens sista tillverkningsdag. 

 

Tillverkaren av en delvis fullbordad maskin eller dennes befullmäktigade representant skall förvara 

originalet till försäkran för inbyggnad i minst tio år efter en sådan maskins sista tillverkningsdag. 

 

___________ 
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BILAGA III 

 

CE-MÄRKNING 

 

CE-märkning om överensstämmelse skall bestå av initialerna CE enligt följande modell: 

 
Om CE-märkningen förminskas eller förstoras, skall proportionerna enligt ovanstående ritning 

bibehållas. 

 

De olika delar som ingår i CE-märkningen skall i huvudsak ha samma vertikala mått, vilket inte får 

understiga 5 mm. Undantag från detta minimimått får göras för små maskiner. 

 

CE-märkning skall anbringas i omedelbar närhet av namnet på tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant och med samma teknik. 

 

Om förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt artikel 12.3 c och 12.4 b har tillämpats, skall 

CE-märkningen följas av det anmälda organets identifikationsnummer. 

 

___________ 
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BILAGA IV 

 

MASKINKATEGORIER PÅ VILKA 

NÅGOT AV FÖRFARANDENA I 

ARTIKEL 12.3 OCH 12.4 SKALL TILLÄMPAS 

 

1. Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) avsedda för bearbetning av trä och material med liknande 

fysiska egenskaper eller för bearbetning av kött och material med liknande fysiska 

egenskaper, av följande typer: 

 

1.1 Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller stöd för arbetsstycket med 

manuell matning eller en löstagbar anordning för maskinell matning. 

 

1.2 Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuellt drivet, fram- och 

återgående sågbord eller vagn. 

 

1.3 Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd maskinell 

matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning. 

 

1.4 Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maskinell förflyttning av 

verktyget med manuell inläggning och/eller borttagning. 

 

2. Handmatade rikthyvlar för träbearbetning. 
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3. Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell matningsanordning för 

arbetsstyckena med manuell inläggning och/eller borttagning. 

 

4. Bandsågar med manuell inläggning och/eller borttagning avsedda för bearbetning av trä och 

material med liknande fysiska egenskaper eller för bearbetning av kött och material med 

liknande fysiska egenskaper, av följande typer: 

 

4.1 Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller fram- och återgående 

bord eller stöd för arbetsstycket. 

 

4.2 Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående rörelse. 

 

5. Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1−4 och 7 för bearbetning av trä och 

material med liknande fysiska egenskaper. 

 

6. Handmatade tappmaskiner med flera verktygshållare för träbearbetning. 

 

7. Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä och material med 

liknande fysiska egenskaper. 

 

8. Bärbara motorkedjesågar för trä. 
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9. Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manuell inläggning 

och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 

6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s. 

 

10. Formsprutmaskiner eller formpressar för plast med manuell inläggning eller borttagning. 

 

11. Formsprutmaskiner eller formpressar för gummi med manuell inläggning eller borttagning. 

 

12. Maskiner för arbete under jord av följande typer: 

 

12.1 Lokomotiv och bromsvagnar. 

 

12.2 Hydrauliska takstöd. 

 

13. Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av hushållssopor. 

 

14. Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, inbegripet skydd för dessa. 

 

15. Skyddsanordningar till avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. 

 

16. Fordonslyftar. 
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17. Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en 

höjd på mer än tre meter. 

 

18. Bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner som drivs av en drivladdning. 

 

19. Skyddsanordningar för detektering av personer. 

 

20. Motordrivna förreglande öppningsbara skydd avsedda att användas som skyddsanordningar 

i sådana maskiner som avses i punkterna 9, 10 och 11. 

 

21. Logikenheter för skyddsfunktioner. 

 

22. Överrullningsskydd (ROPS). 

 

23. Skydd mot fallande föremål (FOPS). 

 

___________ 
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BILAGA V 

 

VÄGLEDANDE FÖRTECKNING ÖVER DE SÄKERHETSKOMPONENTER 

SOM AVSES I ARTIKEL 2 c 

 

1. Skydd för avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. 

 

2. Skyddsanordningar för detektering av personer. 

 

3. Motordrivna förreglande öppningsbara skydd avsedda att användas som skyddsanordningar 

i sådana maskiner som avses i punkterna 9, 10 och 11 i bilaga IV. 

 

4. Logikenheter för skyddsfunktioner på maskiner. 

 

5. Ventiler med funktioner för feldetektering och som är avsedda för styrning av farliga rörelser 

i maskiner. 

 

6. Utsugningssystem för utsläpp från maskiner. 

 

7. Skydd och skyddsanordningar för att skydda utsatta personer mot rörliga delar som är direkt 

involverade i en maskins användning. 

 

8. Anordningar för övervakning av last och rörelse på lyftande maskiner. 
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9. Anordningar för att hålla kvar personerna på säten. 

 

10. Nödstoppsanordningar. 

 

11. Urladdningssystem för att förhindra att potentiellt farliga elektrostatiska laddningar uppstår. 

 

12. Energibegränsare och avlastningsanordningar enligt punkterna 1.5.7, 3.4.7 och 4.1.2.6 i 

bilaga I. 

 

13. System och anordningar för att minska emission av buller och vibrationer. 

 

14. Överrullningsskydd (ROPS). 

 

15. Skydd mot fallande föremål (FOPS). 

 

16. Tvåhandsmanöverdon. 

 

17. Följande komponenter för maskiner som är avsedda att lyfta och/eller sänka personer mellan 

olika stannplan: 

 

a) Anordningar för att låsa dörrar på stannplan. 

 

b) Anordningar för att hindra den lastbärande enheten från fall eller okontrollerad 

uppåtgående rörelse. 
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c) Hastighetsbegränsande anordningar. 

 

d) Energiackumulerande stötdämpare 

 

− icke-lineära eller 

 

− med dämpning av returrörelsen. 

 

e) Energiabsorberande stötdämpare. 

 

f) Säkerhetsanordningar på cylindrar till hydrauliska kretsar när dessa används för att 

förhindra fall. 

 

g) Elektriska skyddsanordningar i form av brytare med säkerhetsfunktion innehållande 

elektroniska komponenter. 

 

___________ 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 1 
BILAGA VI DG C I   SV 

BILAGA VI 

 

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR DELVIS FULLBORDADE MASKINER 

 

Monteringsanvisningarna för delvis fullbordade maskiner skall innehålla en beskrivning av de 

villkor som skall vara uppfyllda för att en korrekt inmontering i den fullständiga maskinen skall 

uppnås, så att säkerhet och hälsa inte äventyras. 

 

Monteringsanvisningarna skall upprättas på ett officiellt gemenskapsspråk som godtas av 

tillverkaren av den maskin i vilken den delvis fullbordade maskinen skall byggas in eller av dennes 

befullmäktigade representant. 

 

___________ 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 1 
BILAGA VII DG C I   SV 

BILAGA VII 

 

A. TEKNISK TILLVERKNINGSDOKUMENTATION FÖR MASKINER 

 

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den tekniska tillverkningsdokumentationen skall 

sammanställas. Den tekniska tillverkningsdokumentationen skall visa att maskinen överensstämmer 

med kraven i direktivet. I den utsträckning det krävs för denna bedömning, skall den ange 

maskinens konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Den tekniska tillverkningsdokumentationen 

skall sammanställas på ett eller flera av gemenskapens officiella språk, utom för 

monteringsanvisningarna för maskinen, för vilka de särskilda bestämmelserna i punkt 1.7.4.1 i 

bilaga I gäller. 

 

1. Den tekniska tillverkningsdokumentationen skall innehålla följande: 

 

a) Tillverkningsdokumentation omfattande 

 

− en allmän beskrivning av maskinen, 

 

− en helhetsritning över maskinen och ritningar över styrkretsarna samt nödvändiga 

relevanta beskrivningar och förklaringar för att det skall gå att förstå hur maskinen 

fungerar, 

 

− sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat, intyg osv. 

som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och 

säkerhetskraven, 
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− dokumentationen av riskbedömningen, som skall visa vilket förfarande som följts, 

inbegripet 

 

− en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är 

tillämpliga på maskinen, 

 

− beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade 

riskkällor eller minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvarstående 

risker förknippade med maskinen, 

 

− de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med angivande 

av de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av dessa standarder, 

 

− de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av tillverkaren 

eller av ett av tillverkaren eller hans befullmäktigade representant utsett organ, 

 

– ett exemplar av maskinens bruksanvisning, 

 

– i tillämpliga fall försäkran för inbyggnad för ingående delvis fullbordad maskin 

samt relevanta monteringsanvisningar för dessa, 

 

– i tillämpliga fall exemplar av EG-försäkran om maskiners eller andra inbyggda 

produkters överensstämmelse, 

 

– en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  IR/kl 3 
BILAGA VII DG C I   SV 

b) Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder som kommer att 

vidtas för att säkerställa att maskinerna även fortsättningsvis överensstämmer med 

bestämmelserna i detta direktiv. 

 

Tillverkaren skall genomföra sådana undersökningar och provningar av komponenter, 

tillbehör eller maskinen som krävs för att fastställa huruvida den är konstruerad och tillverkad 

så att den kan monteras och tas i drift utan risk. Relevanta rapporter och resultat skall 

inkluderas i den tekniska tillverkningsdokumentationen. 

 

2. Den tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i punkt 1 skall hållas tillgänglig för de 

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i minst 10 år efter tillverkningsdagen för maskinen 

eller den senaste producerade enheten vid serietillverkning. 

 

Denna tekniska tillverkningsdokumentation behöver inte finnas på EG:s territorium. Den 

behöver inte heller finnas materiellt tillgänglig permanent. Den skall dock kunna 

sammanställas och göras tillgänglig av den person som anges i EG-försäkran om 

överensstämmelse inom en tidsperiod som står i rimligt förhållande till hur komplicerad den 

är. 

 

Den tekniska tillverkningsdokumentationen behöver inte omfatta detaljuppgifter eller annan 

särskild information om de komponenter som använts vid tillverkningen av maskinen, såvida 

denna information inte är väsentlig för att bestyrka överensstämmelse med de grundläggande 

hälso- och säkerhetskraven. 

 

3. Underlåtenhet att tillhandahålla den tekniska tillverkningsdokumentationen på begäran av en 

behörig nationell myndighet kan utgöra tillräcklig grund för att ifrågasätta att maskinen 

uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. 
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B. RELEVANT TEKNISK DOKUMENTATION FÖR DELVIS FULLBORDADE 

MASKINER 

 

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den relevanta tekniska 

tillverkningsdokumentationen skall sammanställas. Av dokumentationen skall det framgå vilka av 

kraven i detta direktiv som tillämpats och som har uppfyllts. Den skall omfatta konstruktion, 

tillverkning och funktionssätt för den delvis fullbordade maskinen, i den utsträckning som behövs 

för bedömning av överensstämmelse med de tillämpade grundläggande hälso- och säkerhetskraven. 

Dokumentationen skall sammanställas på ett eller flera av gemenskapens officiella språk. 

 

Den skall innehålla följande: 

 

a) En teknisk tillverkningsdokumentation omfattande 

 

– en helhetsritning över den delvis fullbordade maskinen samt ritningar över 

styrkretsarna, 

 

– sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat, intyg osv. som 

krävs för att kontrollera att den delvis fullbordade maskinen uppfyller de tillämpade 

grundläggande hälso- och säkerhetskraven, 

 

– dokumentation av riskbedömning, som skall visa vilket förfarande som följts, inbegripet 

 

– en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som tillämpats 

och som har uppfyllts, 
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– beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade 

riskkällor eller minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvarstående risker, 

 

– de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts med angivande av de 

grundläggande säkerhets- och hälsokrav som omfattas av dessa standarder, 

 

− de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av tillverkaren eller av 

ett av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant utsett organ, 

 

– ett exemplar av monteringsanvisningarna för den delvis fullbordade maskinen . 

 

b) Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder som skall vidtas för att 

säkerställa att den delvis fullbordade maskinen även fortsättningsvis överensstämmer med 

tillämpade grundläggande hälso- och säkerhetskrav. 

 

Tillverkaren skall genomföra sådana undersökningar och provningar av komponenter, tillbehör eller 

den delvis fullbordade maskinen som krävs för att fastställa huruvida den är konstruerad och 

tillverkad så att den kan monteras och användas på ett säkert sätt. Relevanta rapporter och resultat 

skall inkluderas i den tekniska tillverkningsdokumentationen. 
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Den relevanta tekniska tillverkningsdokumentation skall vara tillgänglig i minst 10 år efter 

tillverkningsdagen för de delvis fullbordade maskinerna eller den sista producerade enheten vid 

serietillverkning, och på begäran läggas fram för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. 

Den behöver inte finnas på gemenskapens territorium. Den behöver heller inte finnas materiellt 

tillgänglig permanent. Den skall kunna sammanställas och överlämnas till de berörda 

myndigheterna av den person som anges i försäkran för inbyggnad. 

 

Underlåtenhet att tillhandahålla den relevanta tekniska dokumentationen efter det att de behöriga 

nationella myndigheterna har begärt detta kan utgöra tillräcklig grund för att ifrågasätta den delvis 

fullbordade maskinens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som 

tillämpats och intygats. 

 

___________ 
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BILAGA VIII 

 

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE GENOM INTERN KONTROLL AV 

TILLVERKNINGEN AV EN MASKIN 

 

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes befullmäktigade 

representant, vilka fullgör de skyldigheter som anges i punkterna 2 och 3, säkerställer och 

försäkrar att de berörda maskinerna uppfyller de relevanta kraven i detta direktiv. 

 

2. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall för varje representativ serie 

upprätta den tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i avsnitt A i bilaga VII. 

 

3. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall 

säkerställas att den tillverkade maskinen överensstämmer med den tekniska 

tillverkningsdokumentation som avses i avsnitt A bilaga VII och med kraven i detta direktiv. 

 

___________ 
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BILAGA IX 

 

EG-TYPKONTROLL 

 

EG-typkontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ förvissar sig om och intygar att en 

modell som är representativ för en maskin enligt bilaga IV (nedan kallad "typ") uppfyller kraven i 

detta direktiv. 

 

1. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall för varje typ upprätta den 

tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i avsnitt A i bilaga VII. 

 

2. För varje typ skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant lämna in ansökan 

om EG-typkontroll till ett valfritt anmält organ. 

 

Ansökan skall innehålla följande uppgifter: 

 

− Tillverkarens och i tillämpliga fall dennes befullmäktigade representants namn och 

adress. 

 

− En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte lämnats in till något annat anmält 

organ. 

 

− Den tekniska tillverkningsdokumentationen. 

 

Sökanden skall vidare tillhandahålla det anmälda organet ett exemplar. Det anmälda organet 

kan begära ytterligare exemplar, om provningsprogrammet så kräver. 
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3. Det anmälda organet skall göra följande: 

 

3.1 Granska den tekniska tillverkningsdokumentationen, verifiera att typen är tillverkad i enlighet 

med denna samt fastställa vilka delar som konstruerats i överensstämmelse med tillämpliga 

bestämmelser i de standarder som avses i artikel 7.2 och vilka delar som inte är konstruerade i 

enlighet med relevanta bestämmelser i dessa standarder. 

 

3.2 Utföra eller låta utföra relevanta inspektioner, mätningar och prov för att förvissa sig om att 

de valda lösningarna uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv, 

när de standarder som avses i artikel 7.2 inte tillämpats. 

 

3.3 Då de harmoniserade standarder som avses i artikel 7.2 använts, utföra eller låta utföra de 

relevanta inspektioner, mätningar och prov som krävs för att verifiera om dessa verkligen 

tillämpats. 

 

3.4 I samråd med sökanden bestämma på vilken plats kontrollen av att typen som tillverkats 

enligt den granskade tekniska tillverkningsdokumentationen och de nödvändiga 

inspektionerna, mätningarna och proven skall genomföras. 

 

4. Om typen uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, skall det anmälda organet utfärda ett 

EG-typkontrollintyg till den sökande. Intyget skall innehålla tillverkarens och dennes 

befullmäktigade representants namn och adress, de uppgifter som krävs för att identifiera 

typen, de slutsatser som dragits vid kontrollen samt förutsättningarna för intygets giltighet. 
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Tillverkaren och det anmälda organet skall under 15 år från och med dagen för utfärdande av 

intyget bevara en kopia av detta intyg, den tekniska tillverkningsdokumentationen och alla 

andra relevanta handlingar. 

 

5. Om typen inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, skall det anmälda organet vägra att 

utfärda EG-typkontrollintyg till sökanden och utförligt motivera detta avslag. Det skall 

informera den sökande och övriga anmälda organ samt den medlemsstat som anmält organet. 

Ett förfarande för att överklaga skall finnas. 

 

6. Sökanden skall informera det anmälda organ som innehar den tekniska 

tillverkningsdokumentationen rörande EG-typkontrollintyget om alla ändringar av den 

godkända typen. Det anmälda organet skall granska sådana ändringar och därefter antingen 

bekräfta att det befintliga EG-typkontrollintyget är giltigt eller upprätta ett nytt, om 

ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande hälso- och 

säkerhetskraven eller de avsedda användningsförhållandena för typer. 

 

7. Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ kan på begäran få en kopia av 

EG-typkontrollintyget. Kommissionen och medlemsstaterna skall på motiverad begäran få en 

kopia av den tekniska tillverkningsdokumentationen och av resultaten av de undersökningar 

som utförts av det anmälda organet. 

 

8. Akter och korrespondens rörande EG-typkontrollförfarandena skall vara avfattade på ett av de 

officiella gemenskapsspråken i den medlemsstat där det anmälda organet är etablerat eller på 

ett annat officiellt gemenskapsspråk som det anmälda organet kan godta. 
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9. EG-typkontrollintygets giltighet 

 

9.1 Det anmälda organet skall fortlöpande säkerställa att EG-typkontrollintyget förblir giltigt. Det 

skall informera tillverkaren om alla större ändringar som kan påverka intygets giltighet. Det 

anmälda organet skall återkalla intyg som inte längre är giltiga. 

 

9.2 Tillverkaren av maskinerna i fråga skall fortlöpande säkerställa att maskinerna 

överensstämmer med den tekniska utvecklingsnivån. 

 

9.3 Tillverkaren skall vart femte år begära att det anmälda organet ser över 

EG-typkontrollintygets giltighet. 

 

Om det anmälda organet finner att intyget fortfarande är giltigt med hänsyn till den tekniska 

utvecklingsnivån, skall det förnya intyget för ytterligare fem år. 

 

Tillverkaren skall bevara en kopia av intyget, av den tekniska tillverkningsdokumentationen 

och av alla relevanta handlingar under 15 år från och med dagen för intygets utfärdande. 

 

9.4 Om EG-typkontrollintyget inte förnyas, skall tillverkaren upphöra med att släppa ut 

maskinerna i fråga på marknaden. 

 

___________ 
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BILAGA X 

 

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING 

 

I denna bilaga beskrivs överensstämmelsebedömningen för de maskiner som anges i bilaga IV och 

som tillverkats genom tillämpning av ett system med fullständig kvalitetssäkring samt det 

förfarande varigenom det anmälda organet skall bedöma och godkänna kvalitetssystemet samt 

övervaka dess tillämpning. 

 

1. Tillverkaren skall införa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, 

slutkontroll och provning i enlighet med punkt 2 och vara underkastad sådan övervakning 

som avses i punkt 3. 

 

2. Kvalitetssystem 

 

2.1 Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall lämna in en ansökan om 

bedömning av sitt kvalitetssystem till ett valfritt anmält organ. 

 

Ansökan skall omfatta 

 

− tillverkarens och i tillämpliga fall den befullmäktigade representantens namn och 

adress, 

 

− de platser där maskinerna konstrueras, tillverkas, kontrolleras, provas och lagras, 

 

− den tekniska tillverkningsdokumentation som avses i avsnitt A i bilaga VII för en 

modell av varje maskinkategori enligt bilaga IV denne avser att tillverka, 
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− dokumentationen av kvalitetssystemet, och 

 

− en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte lämnats in till något annat anmält 

organ. 

 

2.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att maskinerna överensstämmer med bestämmelserna i 

detta direktiv. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall 

dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av åtgärder, förfaranden och 

skriftliga anvisningar. Dokumentationen över kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig 

tolkning av förfarande- och kvalitetsåtgärder, såsom kvalitetsprogram, planer, manualer och 

dokument. 

 

Den skall särskilt omfatta en tillräcklig beskrivning av 

 

− kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogenheter beträffande 

konstruktionen och kvaliteten på maskinerna, 

− de tekniska specifikationer för konstruktionen, däribland standarder, som kommer att 

tillämpas och, när de standarder som avses i artikel 7.2 inte tillämpas fullt ut, de 

metoder som kommer att användas för att säkerställa att de grundläggande hälso- och 

säkerhetskraven i detta direktiv uppfylls, 

− tekniker för inspektion och verifikation av konstruktionen, processer och systematiska 

åtgärder som skall tillämpas vid konstruktion av de maskiner som omfattas av detta 

direktiv, 
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− de motsvarande tekniker för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, 

processer och systematiska åtgärder som skall användas, 

 

− inspektioner och provning som utförs före, under och efter tillverkningen och med 

vilken frekvens de sker, 

 

− dokumentation rörande kvaliteten, såsom inspektionsrapporter och provningsdata, 

kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer, och 

 

− metoderna för övervakning av att kraven beträffande maskinernas konstruktion och 

kvalitet är uppnådda och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt. 

 

2.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i 

punkt 2.2. 

 

De delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med den relevanta harmoniserade 

standarden skall antas överensstämma med motsvarande krav i punkt 2.2. 

 

Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem med erfarenhet av bedömning av 

maskinernas teknik. Bedömningsförfarandet skall omfatta en inspektion vid tillverkarens 

anläggning. 

 

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall meddelas beslutet. Meddelandet 

skall innehålla slutsatserna av granskningen och det motiverade bedömningsbeslutet. Ett 

förfarande för att överklaga skall finnas. 
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2.4 Tillverkaren skall förpliktiga sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det 

godkända kvalitetssystemet och se till att det förblir ändamålsenligt och effektivt. 

 

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall informera det anmälda organ som 

har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet. 

 

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade 

kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 2.2 eller om en ny 

bedömning är nödvändig. 

 

Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av 

granskningen och det motiverade bedömningsbeslutet. 

 

3. Övervakning under det anmälda organets ansvar 

 

3.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de 

skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet. 

 

3.2 Tillverkaren skall i inspektionssyfte ge det anmälda organet tillträde till lokalerna för 

konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och lämna all nödvändig 

information, i synnerhet 

 

– dokumentationen om kvalitetssystemet, 
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– den dokumentation om kvaliteten som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som 

ägnas konstruktionen, såsom analysresultat, beräkningar, provningar osv., 

 

– den dokumentation om kvaliteten som föreskrivs den del av kvalitetssystemet som 

ägnas tillverkningen, såsom besiktningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, 

rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv. 

 

3.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren 

bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet. Det skall ge tillverkaren en revisionsrapport. De 

periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart 

tredje år. 

 

3.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Behovet av dessa 

kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för besökskontroll 

som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande faktorer i 

systemet för besökskontroll: 

 

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök. 

 

– Behovet av att följa upp korrigeringsåtgärderna. 

 

– I förekommande fall, speciella villkor i anknytning till godkännandet av systemet. 

 

– Betydande förändringar i organisationen av tillverkningsprocess, åtgärder eller metoder. 
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Vid dessa besök kan det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar för att 

kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det skall ge tillverkaren en 

besöksrapport och, om provning förekommit, en provningsrapport. 

 

4. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall under tio år räknat från och med 

senaste tillverkningsdag för nationella myndigheter kunna uppvisa följande: 

 

– Den dokumentation som avses i punkt 2.1. 

 

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 2.4 tredje och 

fjärde styckena samt i punkt 3.3 och 3.4. 

 

___________ 
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BILAGA XI 

 

MINIMIKRITERIER SOM SKALL BEAKTAS 

AV MEDLEMSSTATERNA VID ANMÄLAN AV ORGAN 

 

1. Organet, dess chef och den personal som ansvarar för att utföra kontrollen får inte vara 

samma person(er) som konstruktören, tillverkaren, leverantören eller installatören av de 

maskiner som de inspekterar eller befullmäktigad representant för någon av dessa. De får inte 

direkt eller såsom befullmäktigad representant vara engagerade i arbetet med konstruktionen, 

tillverkningen, marknadsföringen, försäljningen eller underhållet av dessa maskiner. Detta 

utesluter inte möjlighet till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och organet. 

 

2. Organet och dess personal skall utföra kontrollen med största möjliga yrkesmässiga integritet 

och tekniska kompetens och inte stå under någon form av påtryckningar eller inflytande, i 

synnerhet av ekonomiskt slag, som kan påverka deras omdöme eller resultatet av 

inspektionen, i synnerhet från personer eller grupper av personer med ett intresse av resultatet 

av kontrollen. 

 

3. För varje maskinkategori som organet är anmält för skall det ha tillgång till personal som 

besitter tillräckliga och relevanta tekniska kunskaper och erfarenhet för att kunna genomföra 

en bedömning av överensstämmelse. Det skall ha nödvändiga resurser och hjälpmedel för att 

korrekt kunna utföra de administrativa och tekniska uppgifter som är förknippade med 

kontrollerna. Det skall även ha tillgång till sådan utrustning som behövs för speciella 

kontroller. 

 

4. Personalen som är ansvarig för kontrollen skall 

 

− ha god teknisk utbildning och god yrkesutbildning, 



 

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

− ha tillfredsställande kunskaper om kraven för den provning de utför och tillräcklig 

erfarenhet av sådan provning, och 

 

− kunna utarbeta de intyg, protokoll och rapporter som krävs för att styrka 

provningsresultaten. 

 

5. Personalens opartiskhet skall vara garanterad. Deras ersättning skall inte vara avhängig av 

antalet utförda provningar eller resultatet av dessa. 

 

6. Organet skall teckna ansvarsförsäkring, om inte staten påtar sig ansvaret i enlighet med 

nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för provningen. 

 

7. Organets personal skall vara ålagd tystnadsplikt med avseende på all information som den får 

tillgång till i samband med utförande av arbetet (förutom gentemot behörig myndighet i den 

stat där verksamheten bedrivs) enligt detta direktiv eller enligt bestämmelser i nationell 

lagstiftning som överför detta. 

 

8. Anmälda organ skall delta i samordningsverksamhet. De skall även delta direkt eller vara 

representerade i europeisk standardisering eller säkerställa att de känner till relevanta 

standarder. 

 

9. Medlemsstaterna kan vidta alla åtgärder som de anser vara nödvändiga för att säkerställa att 

ett anmält organ som upphör med sin verksamhet översänder sina kundakter till ett annat 

organ eller gör dem tillgängliga för den medlemsstat som har anmält det. 

 

___________ 
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BILAGA XII 

 

JÄMFÖRELSETABELL1 

 

Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Artikel 1.1 Artikel 1.1  

Artikel 1.2 a  Artikel 2 a och b  

Artikel 1.2 b  Artikel 2 c  

Artikel 1.3  Artikel 1.2  

Artikel 1.4  Artikel 3 

Artikel 1.5  – 

Artikel 2.1  Artikel 4.1 

Artikel 2.2  Artikel 15 

Artikel 2.3  Artikel 6.3  

Artikel 3 Artikel 5.1 a  

Artikel 4.1  Artikel 6.1  

Artikel 4.2, första stycket Artikel 6.2  

Artikel 4.2, andra stycket – 

Artikel 4.3  – 

Artikel 5.1, första stycket Artikel 7.1  

Artikel 5.1, andra stycket – 

                                                 
1  Denna tabell anger sambandet mellan delar av direktiv 98/37/EG och de delar av det här 

direktivet som rör samma ämne. Innehållet i de jämförda delarna är dock inte nödvändigtvis 
identiskt. 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Artikel 5.2, första stycket Artikel 7.2 och 7.3  

Artikel 5.2, sista stycket – 

Artikel 5.3  Artikel 7.4  

Artikel 6.1  Artikel 10 

Artikel 6.2  Artikel 22 

Artikel 7.1  Artikel 11.1 och 11.2  

Artikel 7.2  Artikel 11.3 och 11.4 

Artikel 7.3  Artikel 11.4 

Artikel 7.4  Artikel 11.5 

Artikel 8.1, första stycket Artikel 5.1 e och artikel 12.1 

Artikel 8.1, andra stycket Artikel 5.1 f 

Artikel 8.2 a Artikel 12.2 

Artikel 8.2 b Artikel 12.4 

Artikel 8.2 c Artikel 12.3 

Artikel 8.3 – 

Artikel 8.4 – 

Artikel 8.5 – 

Artikel 8.6 Artikel 5.4 

Artikel 8.7 – 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Artikel 8.8 – 

Artikel 9.1, första stycket Artikel 14.1 

Artikel 9.1, andra stycket Artikel 14.4 

Artikel 9.2 Artikel 14.3 och 14.5 

Artikel 9.3 Artikel 14.8 

Artikel 10.1–10.3 Artikel 16.1–16.3 

Artikel 10.4 Artikel 17 

Artikel 11 Artikel 20 

Artikel 12 Artikel 21 

Artikel 13.1 Artikel 26.2 

Artikel 13.2 – 

Artikel 14 – 

Artikel 15 Artikel 28 

Artikel 16 Artikel 29 

Bilaga I – Inledning, punkt 1 Bilaga I – Allmänna principer 2 

Bilaga I – Inledning, punkt 2 Bilaga I – Allmänna principer 3 

Bilaga I – Inledning, punkt 3 Bilaga I – Allmänna principer 4 

Bilaga I, del 1 Bilaga I, del 1 

Bilaga I, punkt 1.1 Bilaga I, punkt 1.1 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 1.1.1 Bilaga I, punkt 1.1.1 

Bilaga I, punkt 1.1.2 Bilaga I, punkt 1.1.2 

Bilaga I, punkt 1.1.2 d Bilaga I, punkt 1.1.6 

Bilaga I, punkt 1.1.3 Bilaga I, punkt 1.1.3 

Bilaga I, punkt 1.1.4 Bilaga I, punkt 1.1.4 

Bilaga I, punkt 1.1.5 Bilaga I, punkt 1.1.5 

Bilaga I, punkt 1.2 Bilaga I, punkt 1.2 

Bilaga I, punkt 1.2.1 Bilaga I, punkt 1.2.1 

Bilaga I, punkt 1.2.2 Bilaga I, punkt 1.2.2 

Bilaga I, punkt 1.2.3 Bilaga I, punkt 1.2.3 

Bilaga I, punkt 1.2.4 Bilaga I, punkt 1.2.4 

Bilaga I, punkt 1.2.4, första, andra och 

tredje styckena 

Bilaga I, punkt 1.2.4.1 

Bilaga I, punkt 1.2.4., fjärde, femte och 

sjätte styckena 

Bilaga I, punkt 1.2.4.3 

Bilaga I, punkt 1.2.4, sjunde stycket Bilaga I, punkt 1.2.4.4 

Bilaga I, punkt 1.2.5 Bilaga I, punkt 1.2.5 

Bilaga I, punkt 1.2.6 Bilaga I, punkt 1.2.6 

Bilaga I, punkt 1.2.7 Bilaga I, punkt 1.2.1 

Bilaga I, punkt 1.2.8 Bilaga I, punkt 1.1.6 

Bilaga I, punkt 1.3 Bilaga I, punkt 1.3 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 1.3.1 Bilaga I, punkt 1.3.1 

Bilaga I, punkt 1.3.2 Bilaga I, punkt 1.3.2 

Bilaga I, punkt 1.3.3 Bilaga I, punkt 1.3.3 

Bilaga I, punkt 1.3.4 Bilaga I, punkt 1.3.4 

Bilaga I, punkt 1.3.5 Bilaga I, punkt 1.3.5 

Bilaga I, punkt 1.3.6 Bilaga I, punkt 1.3.6 

Bilaga I, punkt 1.3.7 Bilaga I, punkt 1.3.7 

Bilaga I, punkt 1.3.8 Bilaga I, punkt 1.3.8 

Bilaga I, punkt 1.3.8 A Bilaga I, punkt 1.3.8.1 

Bilaga I, punkt 1.3.8 B Bilaga I, punkt 1.3.8.2 

Bilaga I, punkt 1.4 Bilaga I, punkt 1.4 

Bilaga I, punkt 1.4.1 Bilaga I, punkt 1.4.1 

Bilaga I, punkt 1.4.2 Bilaga I, punkt 1.4.2 

Bilaga I, punkt 1.4.2.1 Bilaga I, punkt 1.4.2.1 

Bilaga I, punkt 1.4.2.2 Bilaga I, punkt 1.4.2.2 

Bilaga I, punkt 1.4.2.3 Bilaga I, punkt 1.4.2.3 

Bilaga I, punkt 1.4.3 Bilaga I, punkt 1.4.3 

Bilaga I, punkt 1.5 Bilaga I, punkt 1.5 

Bilaga I, punkt 1.5.1 Bilaga I, punkt 1.5.1 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 1.5.2 Bilaga I, punkt 1.5.2 

Bilaga I, punkt 1.5.3 Bilaga I, punkt 1.5.3 

Bilaga I, punkt 1.5.4 Bilaga I, punkt 1.5.4 

Bilaga I, punkt 1.5.5 Bilaga I, punkt 1.5.5 

Bilaga I, punkt 1.5.6 Bilaga I, punkt 1.5.6 

Bilaga I, punkt 1.5.7 Bilaga I, punkt 1.5.7 

Bilaga I, punkt 1.5.8 Bilaga I, punkt 1.5.8 

Bilaga I, punkt 1.5.9 Bilaga I, punkt 1.5.9 

Bilaga I, punkt 1.5.10 Bilaga I, punkt 1.5.10 

Bilaga I, punkt 1.5.11 Bilaga I, punkt 1.5.11 

Bilaga I, punkt 1.5.12 Bilaga I, punkt 1.5.12 

Bilaga I, punkt 1.5.13 Bilaga I, punkt 1.5.13 

Bilaga I, punkt 1.5.14 Bilaga I, punkt 1.5.14 

Bilaga I, punkt 1.5.15 Bilaga I, punkt 1.5.15 

Bilaga I, punkt 1.6 Bilaga I, punkt 1.6 

Bilaga I, punkt 1.6.1 Bilaga I, punkt 1.6.1 

Bilaga I, punkt 1.6.2 Bilaga I, punkt 1.6.2 

Bilaga I, punkt 1.6.3 Bilaga I, punkt 1.6.3 

Bilaga I, punkt 1.6.4 Bilaga I, punkt 1.6.4 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 1.6.5 Bilaga I, punkt 1.6.5 

Bilaga I, punkt 1.7 Bilaga I, punkt 1.7 

Bilaga I, punkt 1.7.0 Bilaga I, punkt 1.7.1.1 

Bilaga I, punkt 1.7.1 Bilaga I, punkt 1.7.1.2 

Bilaga I, punkt 1.7.2 Bilaga I, punkt 1.7.2 

Bilaga I, punkt 1.7.3 Bilaga I, punkt 1.7.3 

Bilaga I, punkt 1.7.4 Bilaga I, punkt 1.7.4 

Bilaga I, punkt 1.7.4 b och h  Bilaga I, punkt 1.7.4.1 

Bilaga I, punkt 1.7.4 a, c och e till g Bilaga I, punkt 1.7.4.2 

Bilaga I, punkt 1.7.4 d Bilaga I, punkt 1.7.4.3 

Bilaga I, Del 2 Bilaga I, Del 2 

Bilaga I, punkt 2.1 Bilaga I, punkt 2.1 

Bilaga I, punkt 2.1, första stycket Bilaga I, punkt 2.1.1 

Bilaga I, punkt 2.1, andra stycket Bilaga I, punkt 2.1.2 

Bilaga I, punkt 2.2 Bilaga I, punkt 2.2 

Bilaga I, punkt 2.2, första stycket Bilaga I, punkt 2.2.1 

Bilaga I, punkt 2.2, andra stycket Bilaga I, punkt 2.2.1.1 

Bilaga I, punkt 2.3 Bilaga I, punkt 2.3 

Bilaga I, Del 3 Bilaga I, Del 3 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 3.1 Bilaga I, punkt 3.1 

Bilaga I, punkt 3.1.1 Bilaga I, punkt 3.1.1 

Bilaga I, punkt 3.1.2 Bilaga I, punkt 1.1.4 

Bilaga I, punkt 3.1.3 Bilaga I, punkt 1.1.5 

Bilaga I, punkt 3.2 Bilaga I, punkt 3.2 

Bilaga I, punkt 3.2.1 Bilaga I, punkt 1.1.7 och 3.2.1 

Bilaga I, punkt 3.2.2 Bilaga I, punkt 1.1.8 och 3.2.2 

Bilaga I, punkt 3.2.3 Bilaga I, punkt 3.2.3 

Bilaga I, punkt 3.3 Bilaga I, punkt 3.3 

Bilaga I, punkt 3.3.1 Bilaga I, punkt 3.3.1 

Bilaga I, punkt 3.3.2 Bilaga I, punkt 3.3.2 

Bilaga I, punkt 3.3.3 Bilaga I, punkt 3.3.3 

Bilaga I, punkt 3.3.4 Bilaga I, punkt 3.3.4 

Bilaga I, punkt 3.3.5 Bilaga I, punkt 3.3.5 

Bilaga I, punkt 3.4 Bilaga I, punkt 3.4 

Bilaga I, punkt 3.4.1, första stycket Bilaga I, punkt 1.3.9 

Bilaga I, punkt 3.4.1, andra stycket Bilaga I, punkt 3.4.1 

Bilaga I, punkt 3.4.2 Bilaga I, punkt 1.3.2 

Bilaga I, punkt 3.4.3 Bilaga I, punkt 3.4.3 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 3.4.4 Bilaga I, punkt 3.4.4. 

Bilaga I, punkt 3.4.5 Bilaga I, punkt 3.4.5 

Bilaga I, punkt 3.4.6 Bilaga I, punkt 3.4.6 

Bilaga I, punkt 3.4.7 Bilaga I, punkt 3.4.7 

Bilaga I, punkt 3.4.8 Bilaga I, punkt 3.4.2 

Bilaga I, punkt 3.5 Bilaga I, punkt 3.5 

Bilaga I, punkt 3.5.1 Bilaga I, punkt 3.5.1 

Bilaga I, punkt 3.5.2 Bilaga I, punkt 3.5.2 

Bilaga I, punkt 3.5.3 Bilaga I, punkt 3.5.3 

Bilaga I, punkt 3.6 Bilaga I, punkt 3.6 

Bilaga I, punkt 3.6.1 Bilaga I, punkt 3.6.1 

Bilaga I, punkt 3.6.2 Bilaga I, punkt 3.6.2 

Bilaga I, punkt 3.6.3 Bilaga I, punkt 3.6.3 

Bilaga I, punkt 3.6.3 a Bilaga I, punkt 3.6.3.1 

Bilaga I, punkt 3.6.3 b Bilaga I, punkt 3.6.3.2 

Bilaga I, Del 4 Bilaga I, Del 4 

Bilaga I, punkt 4.1 Bilaga I, punkt 4.1 

Bilaga I, punkt 4.1.1 Bilaga I, punkt 4.1.1 

Bilaga I, punkt 4.1.2 Bilaga I, punkt 4.1.2 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 4.1.2.1 Bilaga I, punkt 4.1.2.1 

Bilaga I, punkt 4.1.2.2 Bilaga I, punkt 4.1.2.2 

Bilaga I, punkt 4.1.2.3 Bilaga I, punkt 4.1.2.3 

Bilaga I, punkt 4.1.2.4 Bilaga I, punkt 4.1.2.4 

Bilaga I, punkt 4.1.2.5 Bilaga I, punkt 4.1.2.5 

Bilaga I, punkt 4.1.2.6 Bilaga I, punkt 4.1.2.6 

Bilaga I, punkt 4.1.2.7 Bilaga I, punkt 4.1.2.7 

Bilaga I, punkt 4.1.2.8 Bilaga I, punkt 1.5.16 

Bilaga I, punkt 4.2 Bilaga I, punkt 4.2 

Bilaga I, punkt 4.2.1 – 

Bilaga I, punkt 4.2.1.1 Bilaga I, punkt 1.1.7 

Bilaga I, punkt 4.2.1.2 Bilaga I, punkt 1.1.8 

Bilaga I, punkt 4.2.1.3 Bilaga I, punkt 4.2.1 

Bilaga I, punkt 4.2.1.4 Bilaga I, punkt 4.2.2 

Bilaga I, punkt 4.2.2 Bilaga I, punkt 4.2.3 

Bilaga I, punkt 4.2.3 Bilaga I, punkt 4.1.2.7 och 4.1.2.8.2 

Bilaga I, punkt 4.2.4 Bilaga I, punkt 4.1.3 

Bilaga I, punkt 4.3 Bilaga I, punkt 4.3 

Bilaga I, punkt 4.3.1 Bilaga I, punkt 4.3.1 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 4.3.2 Bilaga I, punkt 4.3.2 

Bilaga I, punkt 4.3.3 Bilaga I, punkt 4.3.3 

Bilaga I, punkt 4.4 Bilaga I, punkt 4.4 

Bilaga I, punkt 4.4.1 Bilaga I, punkt 4.4.1 

Bilaga I, punkt 4.4.2 Bilaga I, punkt 4.4.2 

Bilaga I, Del 5 Bilaga I, Del 5 

Bilaga I, punkt 5.1 Bilaga I, punkt 5.1 

Bilaga I, punkt 5.2 Bilaga I, punkt 5.2 

Bilaga I, punkt 5.3 – 

Bilaga I, punkt 5.4 Bilaga I, punkt 5.3 

Bilaga I, punkt 5.5 Bilaga I, punkt 5.4 

Bilaga I, punkt 5.6 Bilaga I, punkt 5.5 

Bilaga I, punkt 5.7 Bilaga I, punkt 5.6 

Bilaga I, Del 6 Bilaga I, Del 6 

Bilaga I, punkt 6.1 Bilaga I, punkt 6.1 

Bilaga I, punkt 6.1.1 Bilaga I, punkt 4.1.1 g 

Bilaga I, punkt 6.1.2 Bilaga I, punkt 6.1.1 

Bilaga I, punkt 6.1.3 Bilaga I, punkt 6.1.2 

Bilaga I, punkt 6.2 Bilaga I, punkt 6.2 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga I, punkt 6.2.1 Bilaga I, punkt 6.2 

Bilaga I, punkt 6.2.2 Bilaga I, punkt 6.2 

Bilaga I, punkt 6.2.3 Bilaga I, punkt 6.3.1 

Bilaga I, punkt 6.3 Bilaga I, punkt 6.3.2 

Bilaga I, punkt 6.3.1 Bilaga I, punkt 6.3.2, tredje stycket 

Bilaga I, punkt 6.3.2 Bilaga I, punkt 6.3.2, fjärde stycket 

Bilaga I, punkt 6.3.3 Bilaga I, punkt 6.3.2, första stycket 

Bilaga I, punkt 6.4.1 Bilaga I, punkt 4.1.2.1, 4.1.2.3 och 6.1.1 

Bilaga I, punkt 6.4.2 Bilaga I, punkt 6.3.1 

Bilaga I, punkt 6.5 Bilaga I, punkt 6.5 

Bilaga II, Avsnitt A och B Bilaga II, Avsnitt A 

Bilaga II, Avsnitt C – 

Bilaga III Bilaga III 

Bilaga IV.A.1 (1.1. till 1.4) Bilaga IV.1 (1.1. till 1.4) 

Bilaga IV.A.2 Bilaga IV.2 

Bilaga IV.A.3 Bilaga IV.3 

Bilaga IV.A.4 Bilaga IV.4 (4.1 och 4.2) 

Bilaga IV.A.5 Bilaga IV.5 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga IV.A.6 Bilaga IV.6 

Bilaga IV.A.7 Bilaga IV.7 

Bilaga IV.A.8 Bilaga IV.8 

Bilaga IV.A.9 Bilaga IV.9 

Bilaga IV.A.10 Bilaga IV.10 

Bilaga IV.A.11 Bilaga IV.11 

Bilaga IV.A.12 (första och 

andra strecksatserna) 

Bilaga IV.12 (12.1 och 12.2) 

Bilaga IV.A.12 (tredje strecksatsen) – 

Bilaga IV.A.13 Bilaga IV.13 

Bilaga IV.A.14, första delen Bilaga IV.15 

Bilaga IV.A.14, andra delen Bilaga IV.14 

Bilaga IV.A.15 Bilaga IV.16 

Bilaga IV.A.16 Bilaga IV.17 

Bilaga IV.A.17 – 

Bilaga IV.B.1 Bilaga IV.19 

Bilaga IV.B.2 Bilaga IV.21 

Bilaga IV.B.3 Bilaga IV.20 

Bilaga IV.B.4 Bilaga IV.22 

Bilaga IV.B.5 Bilaga IV.23 
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Bilaga V, punkt 1 – 

Bilaga V, punkt 2 – 

Bilaga V, punkt 3, första stycket, led a Bilaga VII, Avsnitt A, punkt 1, 

första stycket, led a 

Bilaga V, punkt 3, första stycket, led b Bilaga VII, Avsnitt A, punkt 1, 

första stycket, led b 

Bilaga V, punkt 3, andra stycket Bilaga VII, Avsnitt A, punkt 1, andra stycket

Bilaga V, punkt 3, tredje stycket Bilaga VII, Avsnitt A, punkt 3 

Bilaga V, punkt 4 a Bilaga VII, Avsnitt A. punkt 2, andra och 

tredje styckena 

Bilaga V, punkt 4 b Bilaga VII, Avsnitt A. punkt 2, 

första stycket 

Bilaga V, punkt 4 c Bilaga VII, Avsnitt A, Introduktionen 

Bilaga VI, punkt 1 Bilaga IX, Introduktionen 

Bilaga VI, punkt 2 Bilaga IX, punkt 1 och 2 

Bilaga VI, punkt 3 Bilaga IX, punkt 3 

Bilaga VI, punkt 4, första stycket Bilaga IX, punkt 4, första stycket 

Bilaga VI, punkt 4, andra stycket Bilaga IX, punkt 7 

Bilaga VI, punkt 5 Bilaga IX, punkt 6 

Bilaga VI, punkt 6, första meningen Bilaga IX, punkt 5 
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Direktiv 98/37/EG Detta direktiv 

Bilaga VI, punkt 6, andra och 

tredje meningarna 

Artikel 14.6 

Bilaga VI, punkt 7 Bilaga IX, punkt 8 

Bilaga VII, punkt 1 Bilaga XI, punkt 1 

Bilaga VII, punkt 2 Bilaga XI, punkt 2 

Bilaga VII, punkt 3 Bilaga XI, punkt 3 

Bilaga VII, punkt 4 Bilaga XI, punkt 4 

Bilaga VII, punkt 5 Bilaga XI, punkt 5 

Bilaga VII, punkt 6 Bilaga XI, punkt 6 

Bilaga VII, punkt 7 Bilaga XI, punkt 7 

Bilaga VIII – 

Bilaga IX – 

 

 

________________________ 
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I. Inledning 

 

1. Den 26 januari 2001 lade kommissionen fram ett förslag1 till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, grundat på artikel 95 

i EG-fördraget. 

 

2. Den 12 september 2001 lämnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén sitt 

yttrande2. 

 

3. Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid den första behandlingen den 4 juli 2002.3 

 

4. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt enligt artikel 251 i EG-fördraget 

den 18 juli 2005. 

 

II. Syfte 

 

Genom detta utkast till direktiv ändras direktiv 95/16/EG, i syfte att uppdatera de tekniska 

föreskrifterna, genom att direktivets tillämpningsområde utvidgas till bland annat bärbara 

slagmaskiner som drivs av en drivladdning och bygghissar. 

 

III. Analys av den gemensamma ståndpunkten enligt dok. 5786/05 

 

1. Inledning 

 

Rådet har gjort en omfattande omformulering av förslaget, delvis för att se till att 

terminologin var enhetlig i hela texten. 

                                                 
1  EGT C 154, 29.5.2001, s. 164. 
2  Yttrande CES 1112/2001, EGT C 311, 7.11.2001, s. 1. 
3  Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Den långa debatten (mer än tre år) i rådets förberedande organ har gjort det möjligt att 

införa all förutsebart som eventuellt kan hindra att lagstiftningstexten snart blir 

föråldrad. 

 

2. Nya delar i den gemensamma ståndpunkten jämfört med kommissionens förslag 

 

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet 

 

–  gjort ändringar av direktivets tillämpningsområde (artikel 1) genom tillägg av helt 

olika delar, av vilka några tidigare endast nämndes i bilagorna, 

–  lagt till några produktkategorier till dem som uteslöts från tillämpningsområdet, 

till exempel olika transportmedel, för att undvika överlappning med andra 

direktiv, och maskiner som är särskilt konstruerade för forskningsändamål och 

bruk i laboratorier (artikel 1), 

–  inrättat en vägledande förteckning över säkerhetskomponenter enligt artikel 2 c 

vilken kan ändras genom ett kommittéförfarande (artikel 22) genom att en ny 

maskinkommitté inrättas, 

–  gjort en omfattande omformulering av bilagan om hälso- och säkerhetskrav, 

–  infört en tabell med korshänvisning mellan direktiv 98/37/EG och det här 

direktivet för att underlätta tillämpningen även när innehållet i de motsvarande 

delarna inte är identiskt, 

–  gjort ett antal terminologiska ändringar i hela texten. 

 

Ändringar som infördes i sin helhet av rådet 

 

Ändring 16 om hänvisning till direktiv 92/59/EEG. 

Ändring 18 om begränsningar av den fria rörligheten för varor. 

Ändring 42 om tillägg av transport till de etapper där risker måste undanröjas. 

Ändring 72 om att endast i förekommande fall behöva föra in namn och adress på 

tillverkarens representant. 
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Ändringar som infördes delvis eller omformulerades av rådet 

 

Ändring 15 om definitioner, där definitioner av ej kompletta maskiner, 

säkerhetskomponenter och andra definitioner enligt denna ändring infördes av rådet. 

Ändring 23 om förfaranden för bedömning av överensstämmelsen. 

Ändring 27 om CE-märkning. 

Ändring 31 om skyldighet för medlemsstaternas och kommissionens tjänstemän och 

anställda att behandla uppgifterna konfidentiellt. 

Ändring 49 om fasta skydd, som omformulerades. 

Ändring 56 om märkning, som infördes delvis. 

Ändring 57 om språkanvändning och instruktioner. 

Ändring 66 om att fastställa hur upplysningar skall anbringas på lyftredskap. 

Ändring 75 endast den del i vilken det står att hänvisningarna till de tillämpade 

direktiven klart måste anges med hänvisningar till Europeiska unionens officiella 

tidning. 

 

Ändringar som inte kan godtas av kommissionen och som därför inte infördes av 

rådet 

 

Ändring 1 om förbättrade funktioner med hänsyn till miljöeffekterna. 

Ändring 4 om att under särskilda omständigheter avstå från tillämpningen av detta 

direktiv. 

Ändring 5 om utrustning för användning på marknader och i nöjesparker. 

Ändringarna 6 och 11 om CE-märkning. 

Ändringarna 7 och 8 om frivilliga system för certifiering och märkning. 

Ändringarna 9, 20 och 32 om kommittéförfarande. 

Ändring 10 om högspänningsutrustning. 

Ändring 12 om förbättringar av säkerheten i samband med äldre utrustning. 

Ändring 13 om kodifierade rättstexter i framtiden. 

Ändring 19 om maskiner som tillverkats enligt harmoniserade standarder. 
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Ändringarna 24, 26 och 30 om riskbedömning och förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse. 

Ändring 25 om ej kompletta maskiner. 

Ändringarna 28 och 29 om övervakning av marknaden. 

Ändringarna 33 och 37 om definition av "hiss". 

Ändring 34 om kommissionens bedömning av de olika kraven enligt den "nya 

metoden". 

Ändring 35 om ikraftträdande av detta direktiv. 

Ändring 39 om att i texten genomgående ersätta uttrycket "gemenskapen" med 

"Europeiska unionen". 

Ändring 40 om hänvisning till ekonomisk proportionalitet. 

Ändring 44 om tillverkarens skyldigheter vid hantering eller transport av maskinen. 

Ändring 36 om kontrollsystem. 

Ändring 48 om att maskiner skall vara stabila. 

Ändring 50 om säten i maskinen. 

Ändring 55 om att utsatta personer skall kunna röra sig obehindrat. 

Ändring 58 om innehållet i bruksanvisningar. 

Ändring 60 om vibrationer. 

Ändring 38 om definition av slinganordning. 

Ändring 65 om lyftanordning. 

Ändring 67 om utformning av styrutrustning. 

Ändring 70 om manuell styrutrustning. 

Ändringarna 71 och 73 om bygghissar. 

Ändring 77 om tillgång till teknisk dokumentation. 

Ändringarna 78 och 79 om serietillverkning av identiska maskiner. 

Ändring 82 om personer som är ansvariga för att uppfylla skyldigheterna enligt 

artikel 12 i förslaget (bedömning av överensstämmelse). 

Ändring 83 om sammanställning av en databas om maskiner som bidrar till en hälsosam 

och säker arbetsmiljö. 
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Ändringar som inte kan godtas av rådet  

 

Ändringarna 2 och 3 om uteslutning av industrianläggningar och medicintekniska 

produkter. 

Ändringarna 17 och 82 om förfarande för bedömning av överensstämmelse. 

Ändring 22 om riskbedömning. 

Ändring 31 om yrkesmässig sekretess. 

Ändringarna 45 och 36 om farliga situationer. 

Ändring 47 om tillämpning av kraven i samband med åtgärder som rör maskiner. 

Ändring 59 om mätningsförfaranden. 

Ändringarna 61 och 38 om definitioner av lyftanordningar. 

Ändring 62 om statiska och dynamiska prov. 

Ändring 63 om hålldon. 

Ändring 64 om maskinlastning. 

Ändring 69 om märkning. 

Ändring 72 om utrymme i industrihissar. 

Ändring 76 om den teknik som används för att anbringa CE-märkning. 

Ändring 80 om samordningsskyldigheten. 

 

IV. Slutsats 

 

Rådet har ändrat lydelsen i en sådan utsträckning att det inte går att göra en direkt jämförelse 

med det ursprungliga förslaget. 

 

Denna omformulering bedömdes vara väsentlig för att uppnå tre mål, nämligen att 

 

– säkerställa terminologisk enhetlighet i hela utkastet för att därigenom underlätta 

tillämpningen, 

– bemöta oron bland industrins intressenter som kommer att uppmanas att följa det, 

– möjliggöra en smidig övergång från det nu gällande direktivet till det här direktivet. 

 

Detta gäller även i vilken omfattning Europaparlamentets ändringar beaktades eftersom 

många av dem inte längre var aktuella efter en preliminär omformulering. 

________________________ 
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1. Uttalande från rådet och kommissionen om artikel 1.2 e 

 

"Rådet och kommissionen förklarar att direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av 

system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon måste ändras så att alla hälso- 

och säkerhetsaspekter i fråga om jordbruks- och skogsbrukstraktorer finns samlade i ett 

harmoniseringsdirektiv och alla relevanta risker i maskindirektivet inlemmas. Vid ändringen av 

direktiv 2003/37/EG bör också maskindirektivet ändras så att uttrycket "för de risker" i artikel 1. 2 e 

första strecksatsen utgår." 
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2. Uttalande från kommissionen om artikel 7 

 

"Kommissionen förklarar att den skall göra allt i samband med slutförandet av de 

standardiseringsuppdrag som avses i artikel 2 l så att, för varje hänvisning till en standard som 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, information om standarden i fråga görs 

tillgänglig för potentiella användare med angivande av förhållandet mellan dess klausuler och 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav. I samband med revisionen av den nya metoden kommer 

det att ytterligare förtydligas hur sådana krav på harmoniserad information skall uppfyllas över hela 

linjen för alla direktiv enligt den nya metoden." 

 

3. Uttalande från kommissionen om artikel 16.3  

 

"Utan att åsidosätta respekten för gemenskapslagstiftningen kommer kommissionen, inom ramen 

för översynen av den nya metoden, att klargöra villkoren för anbringande av annan märkning 

i samband med CE-märkning, oavsett om det gäller nationell nivå, gemenskapsnivå eller den 

privata sektorn." 

 

 
________________________ 
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

rörande  
 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till rådet och Europaparlamentet 
[KOM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] enligt artikel 95 i EG-fördraget: 

26 januari 2001

Datum för Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 12 september 2001

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 4 juli 2002

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget [KOM(2003) 48 – 
2001/0004 COD)] 

11 februari 2003

Datum för antagande av rådets gemensamma ståndpunkt: 18 juli 2005

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Målet med det ursprungliga förslaget var att säkerställa fri rörlighet för de berörda 
produkterna genom att garantera en hög skyddsnivå på områdena hälsa, säkerhet och 
konsumentskydd. Produkterna i fråga är huvudsakligen maskiner och produkter som 
används i samband med dessa maskiner. 

I överensstämmelse med slutsatserna från Molitorrapporten från 1994 var syftet med 
det ursprungliga förslaget att tillhandahålla en bättre definition av olika begrepp, att 
förtydliga vissa aspekter och att säkerställa en enhetlig tillämpning. Förklaringarna 
av förfarandena för bedömning av överensstämmelse och övervakning av marknaden 
förbättrades därför så att skilda tolkningar skulle undvikas. 

Det ursprungliga förslaget till omarbetat direktiv togs fram utifrån förslag som 
utarbetats av en grupp oberoende experter på hög nivå med olika bakgrund. I 
förslaget beaktades även erfarenheter från den praktiska tillämpningen av direktiv 
89/392/EEG i dess ändrade lydelse1. 

                                                 
1 Rådets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

maskiner (EGT L 183, 29.6.1989, s. 9). Detta direktiv kodifierades genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/37/CE av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
maskiner, EGT 331, 23.7.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 98/79/EG (EGT L 331, 
7.12.1998, s. 1). 
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Huvuddragen i det ursprungliga förslaget var följande: 

• Bättre avgränsning av direktivets tillämpningsområde, tydligare gränsdragning till 
andra direktiv, i synnerhet lågspänningsdirektivet2 och hissdirektivet3, och en 
tydligare beskrivning av begreppet ”halvfabrikat”. 

• Skärpta bestämmelser om marknadsövervakning och anmälan av organ för 
bedömning av överensstämmelse. 

• Införande av ett förfarande för fullständig kvalitetssäkring för vissa 
maskinkategorier. 

I sitt ändrade förslag inkorporerade kommissionen många av förslagen från 
Europaparlamentet med målet att ytterligare förbättra direktivet. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1. Allmänna kommentarer till den gemensamma ståndpunkten 

Den gemensamma ståndpunkten har antagits av ett enigt råd. 

Genom den införs ett antal ändringar till kommissionens ändrade förslag, vilka 
avsevärt förbättrar texten samtidigt som de ursprungliga målen att förtydliga och 
förenkla dess tillämpning bibehålls.  

I den gemensamma ståndpunkten finns viktiga ändringsförslag som 
Europaparlamentet föreslagit vid första behandlingen, såsom införande av 
egencertifiering, via en förklaring från tillverkaren om överensstämmelse, istället för 
en certifiering av en tredje part när det gäller maskiner som utgör en högre risk vid 
en fullständig tillämpning av harmoniserade standarder, och ett stärkande av kraven 
på anmälda organ. 

Många av de ändringar som införts i den gemensamma ståndpunkten rör 
förbättringar i textens layout eller utgör redaktionella förbättringar som inte ändrar 
den grundläggande betydelsen eller praktiska tillämpningen av direktivet. 

Särskilt layouten i bilaga I om grundläggande hälso- och säkerhetskrav har anpassats 
så att den passar ihop så väl som möjligt med layouten i det nuvarande direktivet. 
Vidare har de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i kapitel 7–8 i bilaga I i det 
ändrade förslaget förts över till kapitlen 4 och 6 om lyft och lyft av personer. 

                                                 
2 Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om 

elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, EGT L 77, 26.3.1973, s. 29. 
Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.2003, s. 1.). 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om hissar, EGT L 213, 7.9.1995, s. 1. Direktivet ändrat genom 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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3.2. Ändringsförslag från Europaparlamentet som tagits med i sin helhet, delvis 
eller i princip i det ändrade förslaget, och som inkorporerats i sin helhet, delvis 
eller i princip i den gemensamma ståndpunkten 

Följande ändringsförslag har tagits med i den gemensamma ståndpunkten, i vissa fall 
med ändringar:  

14 om tillämpningsområde och undantag (delvis), 15 om definitioner (delvis), 16 om 
en hänvisning till direktiv 92/59/EEG (i sin helhet), 17 och 82 om skyldigheter för 
utsläppandet på marknaden och idrifttagande (delvis), 18 om fri rörlighet (i sin 
helhet), 22 om bedömning av överensstämmelse (i princip men införd i bilaga I, 
Allmänna principer), 23 om bedömning av överensstämmelse (i sin helhet), 27 om 
CE-märkning (delvis), 30 om anmälda organ (i princip), 36 och 45 om säkerhet och 
tillförlitlighet hos styrsystem (delvis), 41 om definitioner i bilaga I (delvis), 42 om 
principerna för integration av säkerheten (i sin helhet), 49 om fästade skydd (delvis), 
51 om elektricitetsförsörjning (i princip), 56 om märkning av maskiner (delvis), 74 
om försäkran om överensstämmelse (i princip), 75 om försäkran om 
överensstämmelse (delvis), 80 om minimikriterier för anmälning av organ (delvis). 

3.3. Ändringsförslag från Europaparlamentet som tagits med i sin helhet, delvis 
eller i princip i det ändrade förslaget, men som inte inkorporerats i den 
gemensamma ståndpunkten 

Följande ändringsförslag hade tagits med i det ändrade förslaget, men inte i den 
gemensamma ståndpunkten: 

2 om skälet där undantaget för industrianläggningar förklaras, 3 om skälet där 
undantaget för medicintekniska produkter förklaras, 47 om stabilitet, 59 om 
bruksanvisning för bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner, 62 om 
provning av maskiner avsedda för lyft, 63 om styrning av rörelser hos maskiner för 
lyft, 64 om lastkontroll för maskiner för lyft, 66 om märkning av kedjor, kätting och 
linor, 69 om märkning av maskiner för lyft av personer, 72 om skydd för bygghissar 
och 76 om CE-märkning. 

3.4. Ändringsförslag från Europaparlamentet som inte tagits med i det ändrade 
förslaget, och som inte inkorporerats i den gemensamma ståndpunkten 

Följande ändringsförslag togs varken med det ändrade förslaget eller inkorporerades 
i den gemensamma ståndpunkten: 

1 om ett skäl rörande miljöeffekter, 4 om ett skäl rörande maskiner som inte medför 
någon risk, 5 om ett skäl rörande specialutrustning för användning på marknader 
och/eller i nöjesparker, 6, 7, 8 och 11 om skäl rörande CE-märkning och frivillig 
certifiering och märkning, 9, 20 och 32 om skäl rörande kommittéförfarandet, 10 om 
ett skäl rörande högspänningsutrustning, 12 om ett skäl rörande äldre utrustning, 13 
om ett skäl rörande konsoliderad utgivning av rättstexter, 19 om harmoniserade 
standarder, 24 om bedömning av överensstämmelse, 25 om halvfabrikat, 26 om 
anmälda organ, 28 och 29 om övervakning av marknaden, 31 om konfidentiella 
uppgifter, 33 och 37 om hissdirektivet, 34 om bedömningen av den ”nya metoden”, 
35 om direktivets ikraftträdande, 40 om de inledande anmärkningarna i bilaga I, 44 
om hantering och transport av maskiner, 50 om säten i maskiner, 55 om obehindrade 
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rörelser för utsatta personer, 58 om anvisningar, 60 om krav rörande vibrationer, 65 
om lasthållare, 67 om styrutrustning för lyft och förflyttning av personer, 70 om 
maskiner som är avsedda för personer med nedsatt rörlighet, 71 och 73 om 
bygghissar, 77 om den tekniska dokumentationen, 78 om bilaga IX, 79 om bilaga X, 
83 om ett skäl rörande inrättandet av en databas. 

3.5. Ändringsförslag från Europaparlamentet som inte tagits med i det ändrade 
förslaget, men som inkorporerats i den gemensamma ståndpunkten 

Följande ändringsförslag togs inte med det ändrade förslaget, men inkorporerades i 
den gemensamma ståndpunkten: 

48 om krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar och den del av ändring 
57 om bruksanvisningen där kravet på att ”bruksanvisningen skall begränsas till att 
omfatta förevarande maskin” utgick. 

3.6. Andra ändringar som är nya i rådets gemensamma ståndpunkt i förhållande till 
det ändrade förslaget 

Ändringar som rör skälen 

Skäl 1 i det ändrade förslaget ändrades något så att det skulle bli tydligare. 

Skäl 4 i det ändrade förslaget utgick eftersom det inte längre var giltigt mot bakgrund 
av ändringar av texten till den gemensamma ståndpunkten. 

Skäl 6–7 i det ändrade förslaget inkorporerades inte i den gemensamma 
ståndpunkten. 

Skäl 8 i det ändrade förslaget delades upp i de nya skäl 5 och skäl 6 i den 
gemensamma ståndpunkten. Det nya skäl 6 i den gemensamma ståndpunkten 
ändrades för tydlighetens skull. 

Skäl 9 i det ändrade förslaget ansågs överflödigt och utgick. 

Ett nytt skäl 7 där förhållandet till rådets direktiv 89/655/EEG förtydligades lades till 
i den gemensamma ståndpunkten. 

Ett nytt skäl 11 rörande artikel 9 lades till i den gemensamma ståndpunkten. 

Skäl 13 i det ändrade förslaget ändrades något i den gemensamma ståndpunkten. 

Skäl 14 i det ändrade förslaget ändrades något i den gemensamma ståndpunkten. 

Skäl 19 ändrades något för att återspegla ändringar av artikel 16 i den gemensamma 
ståndpunkten. 

Skäl 24 i det ändrade förslaget ändrades och omnumrerades till skäl 28 i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Skäl 27 i det ändrade förslaget ändrades enligt en interinstitutionellt överenskommen 
standardtext och omnumrerades till skäl 26 i den gemensamma ståndpunkten. 
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Ett nytt skäl 27 där medlemsstaterna uppmanas att utarbeta och offentliggöra tabeller 
som åskådliggör korrelationen mellan direktivet och deras genomförandeåtgärder 
lades till i den gemensamma ståndpunkten. 

Ändringar som rör artiklarna 

Artikel 1.1 i det ändrade förslaget ändrades i den gemensamma ståndpunkten så att 
alla produktkategorier som omfattas av direktivet förtecknas på ett enhetligt sätt. 

Artikel 1.2 i det ändrade förslaget ändrades i den gemensamma ståndpunkten och 
direktivets tillämpningsområde förtydligades genom att man 

– tog bort överflödiga undantag för produktkategorier såsom vanliga ”komponenter” 
i punkt a, ”industrianläggningar i sin helhet” i punkt m och ”medicintekniska 
produkter” i punkt n, varav ingen motsvarar de kategorier som förtecknas i artikel 
1.1, 

– i punkt d tog bort alla vapen eftersom säkerhetskriterierna i direktivet inte är 
lämpliga för denna typ av produkter, 

– i punkt e fastslog att jordbruks- och skogsbrukstraktorer inte ingår när det gäller 
de risker som direktiv 2003/37/EG4, omfattar, för att förbättra säkerheten för 
sådana maskiner och ta hänsyn till nya rättsakter, 

– införde undantag i punkt h för ”maskiner som speciellt utformats och konstruerats 
för forskningssyfte för tillfällig användning i laboratorier” och för vilka det är 
orimligt att tillämpa direktivet, 

– avlägsnade ”motorer av alla slag” i punkt l i det ändrade förslaget, eftersom de 
ingår i kategorin ”delvis fullbordade maskiner”. 

Genom att göra följande ändringar i den gemensamma ståndpunkten av artikel 2 i det 
ändrade förslaget ville man förbättra den rättsliga klarheten och begripligheten samt 
åstadkomma större överensstämmelse med principerna i ”den nya metoden”: 

– Förtydliga betydelsen av den inledande meningen så att ”maskin” i direktivet 
avser de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a–f. 

– Göra redaktionella förbättringar av definitionerna a och b för ”maskin” i det 
ändrade förslaget samt slå ihop dem med definition a i den gemensamma 
ståndpunkten. 

– Göra redaktionella förbättringar i definition d för ”säkerhetskomponent” i det 
ändrade förslaget och omnumrera den till c i den gemensamma ståndpunkten. 
Dessutom flyttades förteckningen över säkerhetskomponenter till en ny bilaga V 
och gjordes i den gemensamma ståndpunkten vägledande. 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer 
samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon. EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 
Direktivet har ändrats genom rådets direktiv 2004/66/EEG (EGT L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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– Införa en ny definition e av ”kedjor, kätting, linor och vävband” i den 
gemensamma ståndpunkten. 

– Göra redaktionella förbättringar i definition f av ”avtagbar mekanisk 
kraftöverföringsanordning” i det ändrade förslaget. 

– Från den gemensamma ståndpunkten avlägsna definition g av ”skydd på 
avtagbara mekaniska kraftöverföringssystem” i det ändrade förslaget, vilken 
ansågs överflödig eftersom den bara är en av många kategorier av 
säkerhetskomponenter. 

– Från den gemensamma ståndpunkten avlägsna definition g av ”bärbar anordning 
med sprängladdning” i det ändrade förslaget, vilken ansågs överflödig eftersom 
den bara är en av många kategorier av maskiner. 

– Göra redaktionella förbättringar i definition i av ”delvis fullbordad maskin” i det 
ändrade förslaget, så att den bättre skulle passa ihop med begreppet ”maskin”, 
samt omnumrera den till g i den gemensamma ståndpunkten. 

– Ändra definition j av ”utsläppande på marknaden” i det ändrade förslaget så att 
den bättre återspeglar verkligheten på marknaden för de produkter som omfattas 
av maskindirektivet och omnumrera den till h i den gemensamma ståndpunkten. 

– Göra redaktionella förbättringar i definition k av ”tillverkare” i det ändrade 
förslaget och omnumrera den till i i den gemensamma ståndpunkten. 

– Ändra definition m av ”ta i drift” i det ändrade förslaget, eftersom den senare 
delen av den ansågs överflödig, och omnumrera den till k i den gemensamma 
ståndpunkten. 

– Göra redaktionella förbättringar i definition n av ”harmoniserad standard” i det 
ändrade förslaget och omnumrera den till l i den gemensamma ståndpunkten. 

I artikel 3 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

I artikel 4 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

I artikel 5 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

I artikel 6 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

Artikel 8 i det ändrade förslaget ändrades med hänsyn till ändringarna av 
förteckningen över säkerhetskomponenter i 8.1 a, genom att man överförde de 
åtgärder som avses i 8.1 b från det föreskrivande förfarandet till det rådgivande 
förfarandet i 8.2 och tog bort åtgärderna 8.1 c och 8.1 d, som hade blivit överflödiga 
efter ändringarna av bilaga I. Som en följd av ovanstående ändringar omnumrerades 
stycke 1.e i artikel 8 i det ändrade förslaget till 1.b.  

Artikel 9 i det ändrade förslaget ändrades för att förfarandet skulle bli tydligare. 
Genom den gemensamma ståndpunkten infördes i synnerhet bestämmelsen att 
kommissionen får anta särskilda åtgärder antingen i enlighet med det förfarande vid 
invändning mot en harmoniserad standard som avses i artikel 10, om den anser att en 
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harmoniserad standard inte fullständigt uppfyller de väsentliga hälso- och 
säkerhetskrav som den omfattar, eller i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 11, om den anser att en säkerhetsklausul mot en produkt är rättfärdigad. 

Artikel 11 i det ändrade förslaget ändrades så att de berörda parterna bättre kan 
informeras om kommissionens beslut om huruvida de åtgärder medlemsstaterna 
vidtagit är motiverade. 

Artikel 12 i de ändrade förslaget ändrades så att direktivets begriplighet och 
praktiska tillämpning förbättrades på följande vis: 

– I punkt 1 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella ändringar med hänsyn till 
förändringarna av förfarandena. 

– Förfarandet i punkt 2 i det ändrade förslaget utgick eftersom det ansågs alltför 
byråkratiskt. 

– I punkt 3 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar och den 
omnumrerades till punkt 2 i den gemensamma ståndpunkten. 

– I punkt 4 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar och alternativ 
b, ”proceduren för bedömning av överensstämmelse med harmoniserade 
standarder som anges i bilaga IX”, utgick eftersom det inte gav något mervärde, 
samtidigt som punkten omnumrerades till punkt 3 i den gemensamma 
ståndpunkten. 

– I punkt 5 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar och den 
omnumrerades till punkt 4 i den gemensamma ståndpunkten. 

I artikel 13 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar och man lade i 
den gemensamma ståndpunkten till krav som skall säkerställa bättre spårbarhet och 
mer rättslig säkerhet. 

I artikel 14 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

Artikel 15 i det ändrade förslaget ändrades genom att den andra punkten utgick. 

I artikel 16 i det ändrade förslaget gjorde man redaktionella förbättringar för att 
underlätta dess praktiska tillämpning. 

I artikel 17 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

I artikel 18 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

I artikel 19 lade man till en andra punkt i den gemensamma ståndpunkten för att 
betona vikten av att samordna marknadsövervakningen. 

Artikel 22 i det ändrade förslaget ändrades enligt en interinstitutionellt 
överenskommen standardbestämmelse. 
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I artikel 24 i det ändrade förslaget gjorde man redaktionella förbättringar och 
ändringar för att fastställa tydliga gränslinjer gentemot andra direktiv och 
harmonisera terminologin mellan maskindirektivet och hissdirektivet. 

I artikel 25 i det ändrade förslaget gjordes redaktionella förbättringar. 

Artikel 26 i det ändrade förslaget ändrades enligt en interinstitutionellt 
överenskommen standardformulering. 

En ny artikel 27 lades till den gemensamma ståndpunkten för att underlätta 
utfasningen av nationella bestämmelser om bärbara slagmaskiner som drivs av en 
drivladdning och andra slagmaskiner. 

Ändringar som rör bilagorna 
I bilaga I i det ändrade förslaget bytte ”Inledande anmärkningar” namn till 
”Allmänna principer”, och redaktionella förbättringar gjordes i den gemensamma 
ståndpunkten. Dessutom beskrevs den upprepande processen för riskbedömningen 
och riskreduceringen i punkt 1 i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 1.1.1 i bilaga I i det ändrade förslaget ändrades definitionerna så att de 
anpassades till de etablerade termer som används inom standardisering, och 
definitionerna för ”avsedd användning” och ”rimligen förutsebar felaktig 
användning” lades till för tydlighetens skull i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 1.1.2 i bilaga I – ”Principerna för integration av säkerheten” i det ändrade 
förslaget gjordes redaktionella förbättringar i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.1.3 i bilaga I – “Ergonomi” i det ändrade förslaget ändrades och 
omnumrerades till 1.1.6 i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.1.5 i bilaga I – ”Belysning” i det ändrade förslaget ändrades något och 
omnumrerades till 1.1.4 i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.1.6 i bilaga I – ”Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta 
hanteringen” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella ändringar och den 
omnumrerades till 1.1.5 i den gemensamma ståndpunkten. 

När det gäller punkt 1.2.1 i bilaga I – ”Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet” i 
det ändrade förslaget gjordes en tydligare beskrivning av begreppet i den 
gemensamma ståndpunkten med hänsyn till erfarenheterna av att tillämpa direktivet. 

I punkt 1.2.2 i bilaga I – ”Styrutrustning” i det ändrade förslaget fick tillbaka sit 
ursprungliga namn ”Manöverdon” och ändrades i den gemensamma ståndpunkten 
med hänsyn till de praktiska erfarenheterna av att tillämpa direktivet. 

Punkt 1.2.3 i bilaga I – ”Start” i det ändrade förslaget ändrades i den gemensamma 
ståndpunkten med hänsyn till industriell praxis. 

Punkt 1.2.4 i bilaga I – ”Stopp” i det ändrade förslaget ändrades och punkt 1.2.4.2 - 
”Stopp under driften” lades till i den gemensamma ståndpunkten för att underlätta 
säker industriell praxis.  
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Punkt 1.2.5 i bilaga I – ”Val av styrsätt eller driftssätt” i det ändrade förslaget fick 
byta namn till ”Val av styr- och funktionssätt” och ändrades något i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.2.6 i bilaga I – ”Fel i kraftförsörjningen” i det ändrade förslaget utvecklades 
mer ingående i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.2.7 i bilaga I – ”Fel i styrkretsen” i det ändrade förslaget utgick eftersom 
risken ansågs täckas in på ett adekvat vis i den nya punkt 1.2.1 – ”Ett styrsystems 
säkerhet och tillförlitlighet” i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 1.2.8 i bilaga I – ”Programvara” i det ändrade förslaget utgick eftersom risken 
ansågs täckas in på ett adekvat vis i den nya punkt 1.7.1.1 – ”Information och 
informationsanordningar” i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 1.3 i bilaga I – ”Skydd mot mekaniska risker” i det ändrade förslaget gjordes 
redaktionella ändringar av förtydligande art i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 1.4 i bilaga I – ”Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar” i det 
ändrade förslaget gjordes i den gemensamma ståndpunkten redaktionella ändringar 
för tydlighetens skull. 

Punkt 1.5 i bilaga I – ”Egenskaper som krävs för arbetsstationer och/eller 
förarplatser” i det ändrade förslaget ändrades och förtydligades eftersom vissa delar 
ansågs täckas in av den nya punkt 1.2 – ”Styrsystem” i den gemensamma 
ståndpunkten. Den text som blev resultatet flyttades till punkt 1.1.7 – 
”Arbetsstationer” och punkt 1.1.8 – ”Säten” i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 1.6 i bilaga I – ”Risker på grund av andra riskkällor” i det ändrade förslaget 
gjordes redaktionella förbättringar och den omnumrerades till punkt 1.5 i den 
gemensamma ståndpunkten. Dessutom ändrades punkterna 1.6.9 – ”Buller”, 1.6.10 – 
”Vibrationer”, 1.6.11 – ”Strålning”, 1.6.14 – ”Utsläpp av farliga ämnen” och 1.6.16 – 
”Risk för fall” i det ändrade förslaget något i den gemensamma ståndpunkten, så att 
de förenklades och kunde tillämpas på ett effektivare sätt. 

I punkt 1.7 i bilaga I – ”Underhåll” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella 
ändringar och den omnumrerades till 1.6 i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkterna 1.8 i bilaga I – ”Informations- och varningsanordningar” och 1.9 – 
”Märkning av maskinerna” i det ändrade förslaget ändrades och fördes in i den nya 
punkt 1.7 – ”Information” i den gemensamma ståndpunkten, för förenklingens och 
tydlighetens skull. 

Punkt 1.10 i bilaga I – ”Bruksanvisning” i det ändrade förslaget förbättrades avsevärt 
och förtydligades, med hänsyn till erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av 
direktivet, och fördes in i punkt 1.7 som 1.7.4 – ”Bruksanvisning” i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 2.1 i bilaga I – ”Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel och 
maskiner avsedda för kosmetika- eller läkemedelsindustrin” i det ändrade förslaget 
ändrades något i den gemensamma ståndpunkten på grundval av den praktiska 
erfarenheten av att tillämpa direktivet. 
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Punkt 2.2 i bilaga I – ”Bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner” i det 
ändrade förslaget ändrades i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 2.3 i bilaga I – ”Bärbara anordningar med sprängladdning” i det ändrade 
förslaget ändrades och omnumrerades till 2.2.2 – ”Bärbara maskiner för fastsättning 
och andra slagmaskiner” i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 2.4 i bilaga I – ”Maskiner för bearbetning av trä och liknande material” i det 
ändrade förslaget gjordes redaktionella ändringar och den omnumrerades till 2.3 - 
”Maskiner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper” i 
den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 3.1 i bilaga I – ”Allmänt” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella 
ändringar i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 3.1.2 i bilaga I – ”Belysning” i det ändrade förslaget utgick, eftersom risken 
ansågs täckas in tillräckligt av det allmänna kravet i punkt 1.1.4 – ”Belysning” i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 3.2 i bilaga I – ”Arbetsstationer” i det ändrade förslaget ändrades något i den 
gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 3.3 i bilaga I – ”Manöverdon” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella 
ändringar i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 3.4 i bilaga I – ”Skydd mot mekaniska risker” i det ändrade förslaget ändrades 
i den gemensamma ståndpunkten med beaktande av erfarenheten av att tillämpa 
direktivet och med syftet att förenkla det och underlätta innovation. 

I punkt 3.5 i bilaga I – ”Skydd mot övriga risker” i det ändrade förslaget gjordes 
redaktionella ändringar i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 3.6 i bilaga I – ”Information och varning” i det ändrade förslaget ändrades i 
den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 4.1 i bilaga I – ”Allmänt” i det ändrade förslaget gjordes ett antal 
redaktionella ändringar i den gemensamma ståndpunkten. Dessutom ändrades i den 
gemensamma ståndpunkten punkt 4.1.1 i bilaga I – ”Definitioner” i det ändrade 
förslaget, så att det anpassades bättre till etablerade termer som används inom 
standardisering. Definitionerna för ”Sling”, ”Slingredskap” och ”nominell last” i det 
ändrade förslaget ansågs överflödiga och utgick, medan definitionen för ”Lastbärare” 
flyttades punkt 6.1.1 – ”Definition” i det ändrade förslaget till punkt 4.1.1 – 
”Definitioner” i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 4.1.2.1 i bilaga I – ”Risker på grund av bristande stabilitet” lades till i den 
gemensamma ståndpunkten, eftersom den ansågs ha varit användbar i direktiv 
98/37/EG. 

Dessutom lades punkt 4.1.2.8 – ”Maskiner som betjänar fasta stannplan” till i den 
gemensamma ståndpunkten, vilket ger användbara allmänna krav för sådana 
maskiner avsedda för lyft. 
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Punkt 4.1.3 i bilaga I – ”Funktionsduglighet” lades till i den gemensamma 
ståndpunkten, eftersom den ansågs ha varit användbar i direktiv 98/37/EG. 

Punkt 4.2.4 i bilaga I – ”Risker för utsatta personer” i det ändrade förslaget utgick 
eftersom den ansågs täckas in av den nya punkt 4.1.2.8 – ”Maskiner som betjänar 
fasta stannplan” i den gemensamma ståndpunkten. 

I punkt 4.3 i bilaga I – ”Märkning” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella 
ändringar i den gemensamma ståndpunkten, så att terminologin harmoniserades med 
de standarder som används för närvarande. 

I punkt 4.4 i bilaga I – ”Bruksanvisning” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella 
ändringar i den gemensamma ståndpunkten, så att terminologin harmoniserades med 
de standarder som används för närvarande. 

I punkt 5 i bilaga I – ”Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för 
maskiner som är avsedda för arbete under jord” i det ändrade förslaget gjordes 
redaktionella ändringar i den gemensamma ståndpunkten och punkt 5.3 – 
”Belysning” i det ändrade förslaget utgick, eftersom risken ansågs täckas in 
tillräckligt av det allmänna kravet 1.1.4 – ”Belysning” i den gemensamma 
ståndpunkten. 

Punkt 6.1 i bilaga I – ”Allmänt” i det ändrade förslaget ändrades i den gemensamma 
ståndpunkten och man inkorporerade allmänna krav från kapitel 8 i det ändrade 
förslaget, medan punkt 6.1.1 – ”Definition” i det ändrade förslaget flyttades till punkt 
4.1.1 – ”Definitioner” i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 6.2 i bilaga I – ”Styrutrustning” i det ändrade förslaget ändrades något i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 6.3 i bilaga I – ”Risker för personer som befinner sig på lastplanet” i det 
ändrade förslaget ändrades i den gemensamma ståndpunkten och punkt 8.1 – 
”Hisskorg” i det ändrade förslaget flyttades till punkt 6.3.3 – ”Risker till följd av att 
föremål faller ned på lastbäraren” i den gemensamma ståndpunkten. 

Punkt 6.4 i bilaga I – ”Maskiner som betjänar fasta stannplan” i det ändrade förslaget 
lades till i den gemensamma ståndpunkten, vilket leder till att krav från kapitel 7–8 i 
det ändrade förslaget infördes på ett mer allmänt sätt. 

Punkt 6.5 i bilaga I – ”Märkning” i det ändrade förslaget ändrades något i den 
gemensamma ståndpunkten, så att väsentlig information specificerades. 

I bilaga I ändrades de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i kapitel 7–8 i det 
ändrade förslaget och uttrycktes som mer allmänna krav i kapitel 4–5 i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Bilaga II – ”Innehållet i försäkringarna” i det ändrade förslaget ändrades något och 
kraven i punkt 2 – ”Förvar” i den gemensamma ståndpunkten flyttades dit från 
bilagorna VII, X och XI i det ändrade förslaget. 



 

SV 13   SV 

Bilaga III – ”CE-märkning” i det ändrade förslaget ändrades något i den 
gemensamma ståndpunkten och kravet i det sista stycket rörande det anmälda 
organets identifikationsnummer flyttades från bilaga XI i det ändrade förslaget. 

I bilaga IV – ”Maskintyper för vilka proceduren enligt artikel 12.4 och 12.5 skall 
tillämpas” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella ändringar i den gemensamma 
ståndpunkten och tre kategorier som redan fanns i direktiv 98/37/EG – ”21. 
Logikenheter för skyddsfunktioner”, ”22. Överrullningsskydd (ROPS)” och ”23. 
Skydd mot fallande föremål (FOPS)” ansågs användbara och lades till förteckningen. 

Bilaga V – ”Vägledande förteckning över de säkerhetskomponenter som avses i 
artikel 2 c” flyttades från artikel 2 i det ändrade förslaget och redaktionella ändringar 
av texten gjordes i den gemensamma ståndpunkten. Dessutom lades kategorierna ”2. 
Skyddsanordningar för detektering av personer.”, ”8. Anordningar för övervakning 
av last och rörelse på lyftande maskiner”, ”11. Urladdningssystem för att förhindra 
att potentiellt farliga elektrostatiska laddningar uppstår”, ”12. Energibegränsare och 
avlastningsanordningar enligt punkterna 1.5.7, 3.4.7 och 4.1.2.6 i bilaga I”, ”13. 
System och anordningar för att minska emission av buller och vibrationer”, ”14. 
Överrullningsskydd (ROPS)”, ”15. Skydd mot fallande föremål (FOPS)”, ”16. 
Tvåhandsmanöverdon” och ”17. Följande komponenter för maskiner som är avsedda 
att lyfta och/eller sänka personer mellan olika stannplan:” till i den vägledande 
förteckningen i den gemensamma ståndpunkten. 

Bilaga VI – ”Teknisk dokumentation för maskiner” i det ändrade förslaget ändrades 
med hänsyn till praktisk erfarenhet av tillämpningen av direktivet och omnumrerades 
till bilaga VII i den gemensamma ståndpunkten. Del B med kraven rörande 
”Relevant teknisk dokumentation för delvis fullbordade maskiner” lades till i den 
gemensamma ståndpunkten. 

I bilaga VII – ”Bedömning av överensstämmelsen genom intern kontroll av 
tillverkningen av en maskin” i det ändrade förslaget gjordes redaktionella ändringar 
och den omnumrerades till bilaga VIII i den gemensamma ståndpunkten. Dessutom 
utgick vissa skyldigheter rörande EG-försäkran om överensstämmelse, CE-märkning 
och den tekniska dokumentationen eftersom de redan omfattades av artikel 5 och den 
nya bilaga VII i den gemensamma ståndpunkten. 

Bilaga VIII – ”Bedömning av överensstämmelse för en maskin som inte i sig 
erbjuder några risker för hälsa och säkerhet” i det ändrade förslaget utgick eftersom 
det förfarande för bedömning av överensstämmelse i artikel 12 där det hänvisades till 
denna bilaga hade utgått. 

Bilaga IX – ”Överensstämmelse med harmoniserade standarder för en maskin som 
avses i bilaga IV” i det ändrade förslaget utgick eftersom det förfarande för 
bedömning av överensstämmelse i artikel 12 där det hänvisades till denna bilaga 
hade utgått. 

Bilaga X – ”EG-typkontroll för en maskin som avses i bilaga IV” i det ändrade 
förslaget ändrades och omnumrerades till bilaga IX - ”EG-typkontroll” i den 
gemensamma ståndpunkten. Vissa skyldigheter rörande EG-försäkran om 
överensstämmelse, CE-märkning och den tekniska dokumentationen utgick eftersom 
de redan omfattades av artikel 5. Vidare lade man till krav rörande giltigheten av EG-
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typkontrollintyget och relaterade skyldigheter för tillverkaren och det anmälda 
organet. 

Bilaga XI – ”Fullständig kvalitetssäkring för en maskin som avses i bilaga IV” i det 
ändrade förslaget ändrades och omnumrerades till bilaga X – ”Fullständig 
kvalitetssäkring” i den gemensamma ståndpunkten. Vissa skyldigheter rörande EG-
försäkran om överensstämmelse, CE-märkning och den tekniska dokumentationen 
utgick eftersom de redan omfattades av artikel 5 och den nya bilaga III. 

Bilaga XII – ”Minimikriterier som skall beaktas av medlemsstaterna vid anmälan av 
organ” i det ändrade förslaget ändrades något och omnumrerades till bilaga XI i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Bilaga XIII – ”Korsreferenstabell” i det ändrade förslaget, som klargör relationen 
mellan delar av direktiv 98/37/EG och de delar av det ändrade direktivet som 
behandlar samma ämne uppdaterades och omnumrerades till bilaga XII i den 
gemensamma ståndpunkten. 

4. SLUTSATS 

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som enhälligt antogs den 18 
juli 2005 ytterligare förtydligar vissa frågor och begrepp samt förbättrar ordalydelsen 
i vissa krav, samtidigt som den bibehåller syftena och den grundläggande strukturen i 
dess förslag. Kommissionen kan därför stödja den gemensamma ståndpunkten. 

5. UTTALANDEN 

Kommissionen gjorde följande uttalanden: 

Om artikel 1.2 e första strecksatsen om undantaget för jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer från direktivets tillämpningsområde: 

”Rådet och kommissionen förklarar att direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner 
till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till 
dessa fordon måste ändras så att alla hälso- och säkerhetsaspekter i fråga om 
jordbruks- och skogsbrukstraktorer finns samlade i ett harmoniseringsdirektiv och 
alla relevanta risker i maskindirektivet inlemmas. 

Vid ändringen av direktiv 2003/37/EG bör också maskindirektivet ändras så att 
uttrycket "för de risker" i artikel 1. 2 e första strecksatsen utgår.” 

Om artikel 7 rörande förutsatt överensstämmelse och harmoniserade standarder: 

”Kommissionen förklarar att den skall göra allt i samband med slutförandet av de 
standardiseringsuppdrag som avses i artikel 2 l så att, för varje hänvisning till en 
standard som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, information om 
standarden i fråga görs tillgänglig för potentiella användare med angivande av 
förhållandet mellan dess klausuler och grundläggande hälso- och säkerhetskrav. I 
samband med revisionen av den nya metoden kommer det att ytterligare förtydligas 
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hur sådana krav på harmoniserad information skall uppfyllas över hela linjen för 
alla direktiv enligt den nya metoden.” 

Om artikel 16.3 rörande CE-märkning: 

”Utan att åsidosätta respekten för gemenskapslagstiftningen kommer kommissionen, 
inom ramen för översynen av den nya metoden, att klargöra villkoren för 
anbringande av annan märkning i samband med CE-märkning, oavsett om det gäller 
nationell nivå, gemenskapsnivå eller den privata sektorn.”  
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