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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0819/2007 af Sean Smyth, irsk statsborger, om en alvorlig ulykke 
som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne om sikkerhed på 
arbejdspladsen

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at hans søn blev dræbt, mens han betjente en bulldozer, som ikke var EF-
godkendt og ikke levede op til de påkrævede sikkerhedsstandarder, og at firmaet, der havde 
ansat ham, ikke overholdt de pågældende bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen. Han 
påstår desuden, at de irske sundheds- og sikkerhedsmyndigheder ikke har undersøgt sagen 
korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Andragendet vedrører to dødsulykker: andrager nr. 1's søns dødsulykke på arbejdspladsen
den 18. august 2001 og andrager nr. 2's søns dødsfald på arbejdspladsen den 3. december 
2002. Omstændighederne ved de to dødsulykker, som de er blevet forelagt af andragerne, kan 
sammenfattes som følger.

Andrager nr. 1 meddeler, at hans søn kom ud for en dødsulykke den 18. august 2001, da en 
bulldozer, som han kørte, væltede. Han anfører, at bulldozeren var fremstillet i Japan og 
udstyret med en tilkoblingsanordning og en skovl af en lokal virksomhed. Andrageren mener, 
at de påmonterede anordninger var for tunge og fik bulldozeren til at vælte. Desuden var der 
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ingen betjeningsvejledninger for bulldozeren på andre sprog end japansk. Som følge heraf 
mener andrageren, at der var tale om overtrædelser af direktiv 98/37/EF1, især punkterne
4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. og 1.7.4.(b) i bilag I, hvor det anføres, at "CE"-mærkningen bør anbringes 
på maskinen, således at den er synlig og let læselig, at alle førerpladser skal være forsynet 
med et belastningsskilt med angivelse af de nominelle belastninger for alle konfigurationer, 
og at de relevante vejledninger skal være på et af fællesskabssprogene eller på det lands 
sprog, hvor maskinen skal anvendes. Andrageren gør desuden gældende, at direktiv 
89/655/EØF2, hvori det anføres, at arbejdstagere skal forsynes med tilstrækkelige oplysninger 
og skriftlige vejledninger med hensyn til arbejdsudstyr, er overtrådt.

Andrager nr. 1 klager over, at sundheds- og sikkerhedsmyndigheden undlod at foretage en 
omhyggelig undersøgelse af sagen og at svare på de vigtige spørgsmål med hensyn til årsagen
til, at bulldozeren væltede.

Andrager nr. 2 anfører, at hendes søn var ansat hos Davies Turner & Co. Limited som 
transportassistent. Den 3. december 2002 dirigerede han en bakkende lastbil hen til en 
læsserampe ved en fragtterminal. Han blev mast mellem lastbilen og muren og pådrog sig 
dødbringende kvæstelser i hovedet. Arbejdsgiveren Davies Turner & Co. Limited var 
fragtimportør. Denne har lejet fragtterminalen af Liam Robinson Transport Services Limited, 
som var en vognmandsforretning med lagerfaciliteter. Lastbilen tilhørte firmaet Donald 
Bradley International Transport Limited.   

Andrageren hævder, at der er sket overtrædelse af flere proceduremæssige og 
materialemæssige bestemmelser i forskrifter om sikkerhed, sundhed og velfærd på 
arbejdspladsen (almengyldige) 1993 og lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på 
arbejdspladsen 1989, især bestemmelserne om meddelelse om dødsfald, beskyttelse af 
ulykkesstedet (del X i forskrifterne), arbejdsgivers forpligtelse til at være i besiddelse af en 
risikovurdering (§ 10(a) i forskrifterne og § 12, stk. 3, i loven), arbejdsgivers forpligtelse til at 
sikre, at konstruktionen af, bestemmelserne for og vedligeholdelsen af anlægget og 
maskinerne, så vidt det med rimelighed er gennemførligt, er sikre og uden risiko for 
sundheden (§ 6, stk. 2, litra c) i loven.
Endvidere mener andrageren, at arbejdspladsen, nemlig læsserampen, ikke levede op til
sundheds- og sikkerhedsstandarderne.
Det fremgår af andragendet, at sagen blev behandlet af Coroner's Court3. Der foreligger 
imidlertid ingen oplysninger om sagens udfald.
Desuden henviser andrager nr. 2 til artiklen i Irish Independent den 23. november 2006 med 
følgende meddelelse:
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om maskiner, EFT L 207 af 23.7.1998.
2 Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF), EFT L 393 af 30.12.1989.
3 Ifølge oplysninger tilgængelige på Dublin City Coroner's Courts websted:"Coroner er en uafhængig myndighed 
med ansvar i henhold til lov om retslægelig obduktion ved visse dødsfald. En Coroner-embedsmand må 
efterforske omstændighederne ved pludselige, uventede, voldsomme og unaturlige dødsfald. ...  Embedsmandens 
efterforskning vil fastslå, om dødsfaldet skyldtes naturlige eller unaturlige årsager. Hvis dødsfaldet skyldes 
unaturlige årsager, skal der afholdes et legalt ligsyn." (http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm).
"Spørgsmål om civilretligt eller strafferetligt ansvar kan ikke behandles eller efterforskes ved ligsynet, og ingen 
kan blive fritaget for ansvar."(www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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"Irere har fire gange så stor sandsynlighed for dø under arbejdet end briter ..."

Andrager nr. 2 påklager, at HSA forsømte at straffe de pågældende tre virksomheder - Davies 
Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited og Donald Bradley 
International Transport Limited. Hun klager endvidere over, at der ikke blev udvist 
medfølelse med ofrets familie under behandlingen af sagen, især forsømte HSA at give 
tilstrækkelige og rettidige oplysninger om undersøgelsesprocessen.

Fra starten skulle der have været udtrykt dyb beklagelse over de pågældende arbejdspladsulykker 
og dødsfaldene som følge af disse ulykker.

Det fremgår af begge andragernes breve, at de hævder, at der manglede en effektiv håndhævelse 
af den nugældende lovgivning, nemlig at sundheds- og sikkerhedsmyndigheden forsømte at 
udføre en passende undersøgelse af de pågældende ulykker.

a. Indarbejdning af gældende fællesskabsret om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i 
irsk national lovgivning

Selv om andragerne ikke hævder, at der ikke fandtes effektiv lovgivning, er det relevant at 
bemærke, at Irland indarbejdede den gældende fællesskabsret på området for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen i national lovgivning, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 
12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet1 (i det følgende "rammedirektivet"), Rådets direktiv 
89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdsstedet (første særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF)2 og Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af 
arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF)3. Efter indarbejdningen af direktiverne i national lovgivning udførte 
Kommissionen en overensstemmelseskontrol af den nationale lovgivning.4

I henhold til analyse af indarbejdningen af rammedirektivet i den nationale lovgivning blev 
der iværksat en overtrædelsesprocedure mod Republikken Irland for ikke at have indarbejdet 
visse bestemmelser i rammedirektivet i den nationale lovgivning korrekt.
Som følge heraf vedtog Republikken Irland bl.a. loven om sikkerhed, sundhed og velfærd på 
arbejdspladsen 2005 (nr. 10 af 2005), som rettede den nationale lovgivning ind efter 
rammedirektivet.

b. Statistiske data vedrørende dødsulykker på arbejdspladsen i Republikken Irland

                                               
1  EFT L 183 af 29.6.1989.
2 EFT L 393 af 30.12.1989.
3 EFT L 393 af 30.12.1989.
4 Hovedresultaterne af denne analyse vurderes i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den praktiske gennemførelse af 
bestemmelserne i direktiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 89/391 (rammedirektiv), 89/654 
(arbejdssteder), 89/655 (arbejdsudstyr), 89/656 (personlige værnemidler), 90/269 (manuel håndtering af byrder) 
og 90/270 (skærmterminaler) (KOM/2004/0062).
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Indledningsvis bør det bemærkes, at der i de statistikker vedrørende dødsulykker, som 
Republikken Irland har sendt til Eurostat, ikke er inkluderet trafikulykker og transportulykker 
på arbejdspladsen i raterne for dødsulykker på arbejdspladsen, hvilket ikke er tilfældet med 
hensyn til de andre medlemsstater.1
Det ville derfor ikke være muligt at drage sammenligninger af ulykkesraterne for dødsulykker 
på arbejdspladsen mellem Republikken Irland og andre EU-medlemsstater.

De senest tilgængelige data fra Eurostat om dødsulykker på arbejdspladsen er for 2005. Da de 
pågældende ulykker skete i 2001 og 2002, vedrører nedennævnte oplysninger antallet af 
dødsulykker på arbejdspladsen pr. 100.000 personer i arbejde i årene 2001-2005.

Den gennemsnitlige rate for dødsulykker på arbejdspladsen i EU (15 lande) var således pr. 
100.000 ansatte:
2001 - 2,7 ulykker
2002 - 2,5 ulykker
2003 - 2,5 ulykker
2004 - 2,4 ulykker
2005 - 2,3 ulykker

Da andrager nr. 2 henviser til hyppigheden af dødsulykker på arbejdspladsen både i 
Republikken Irland og i Det Forenede Kongerige, er der givet oplysninger om hyppigheden af
dødsulykker på arbejdspladsen pr. 100.000 ansatte for begge lande:

Irland Det Forenede Kongerige
2001 - 2,6 ulykker 2001 - 1,5 ulykker
2002 - 2,6 ulykker 2002 - 1,4 ulykker
2003 - 3,2 ulykker 2003 - 1,1 ulykker
2004 - 2,2 ulykker 2004 - 1,4 ulykker
2005 - 3,1 ulykker 2005 - 1,4 ulykker

Som supplerende oplysning var den største hyppighed af dødsulykker pr. 100.000 ansatte i 
den pågældende periode i Portugal - i 2001 - 9,0 ulykker, i 2002 - 7,6 ulykker, i 2003 - 6,7 
ulykker, i 2004 - 6,3 ulykker og i 2005 - 6,5 ulykker.

c. Sundheds- og sikkerhedsmyndighedens hovedopgaver og undersøgelsen af de 
pågældende to dødsulykker

Den nationale sundheds- og sikkerhedsmyndighed (i det følgende "HSA") er et offentligt 
organ i henhold til lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 2005 og er bl.a. 
ansvarlig for håndhævelsen af lov om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, fremme af og 
tilskyndelse til forebyggelse af ulykker og tilvejebringelse af oplysninger, råd og forskning til
brug for alle virksomheder, grupper, organisationer og enkeltpersoner, der kommer under 
myndighedernes ansvar (§ 34 i loven).
Inden for HSA's ansvarsområde hører alle typer af arbejdspladser og al slags arbejde i både 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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den offentlige og private sektor.
HSA har ansvaret for at undersøge ulykker på arbejdspladsen, herunder alle dødsulykker.

§ 77 i lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 2005 omfatter to brede 
kategorier af lovovertrædelser i henhold til loven og i henhold til lovgivning om sikkerhed og 
sundhed (på det tidspunkt, da ulykkerne skete, gjaldt § 48 i lov om sikkerhed, sundhed og 
velfærd på arbejdspladsen 1989) Den første kategori gælder for overtrædelser, der kun kan 
behandles summarisk af HSA i byretten, og den anden kategori dækker overtrædelser, der kan 
behandles enten summarisk eller med anklageskrift, i tilfælde af summarisk færdigbehandling 
af myndigheden og med anklageskrift af direktøren for den offentlige anklagemyndighed.1

HSA kan derfor

- i henhold til § 82 foretage en summarisk behandling i byretten med hensyn 
til en overtrædelse i henhold til alle de relevante lovmæssige bestemmelser 
i loven (§ 51, hvis det er loven af 1989);

- udarbejde bevismateriale, således at direktøren for den offentlige 
anklagemyndighed kan indlede retsforhandlinger med anklageskrift til 
behandling ved distriktsdomstolen med hensyn til en overtrædelse af de 
relevante lovmæssige bestemmelser2.

HSA har en "kundeservicetjeneste", som giver svar til de kunder, der ønsker at klage over den 
service, de har modtaget. Tjenesten foreslår forskellige former for kontakt - telefonopkald, 
breve, e-mails og individuelle møder og giver relevante kontaktoplysninger.
Da andragerne gør gældende, at HSA har forsømt at foretage en behørig undersøgelse af de to 
ulykker, kontaktede Kommissionen de kompetente irske myndigheder med henblik på at 
indhente oplysninger om de udførte undersøgelsesaktiviteter i de pågældende sager.
De oplysninger, der er afgivet af de kompetente nationale myndigheder, er således som følger:

1) I tilfældet med undersøgelsen af dødsulykken for andrager nr. 2's søn var der tre områder, 
hvor overtrædelserne af bestemmelserne vedrørende sundhed, sikkerhed og velfærd på 
arbejdspladsen var nævnt, nemlig:

- lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 1989, § 12, stk. 3, som 
kræver identificering af farer og vurdering af risici, der finder anvendelse på Liam 
Robinson Transport Services Limited;

- forskrifter om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen (almengyldige) 
1993, § 10(a), som kræver udarbejdelse af en sikkerhedsredegørelse og en skriftlig 
risikovurdering, der finder anvendelse på Davies Turner og Co. Limited;

- lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 1989, § 12, stk. 1, som 
kræver udarbejdelse af en sikkerhedsredegørelse, der finder anvendelse på Donald 
Bradley International Transport Limited.

                                               
1 Se også HSA "Vejledning til lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 2005", s. 60, tilgængelig 
på http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Sundheds- og sikkerhedsmyndigheden - websted http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/.
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I forbindelse med myndighedens undersøgelse af dødsulykken for andrager nr. 1's søn og 
undersøgelsen af det tilknyttede arbejdssted blev der nævnt en overtrædelse af en 
bestemmelse vedrørende sundhed, sikkerhed og velfærd på arbejdspladsen,

- Hitachi-bulldozeren med serienummer EX200-3 var ikke forsynet med CE-
mærkning, der finder anvendelse på Frank McGovern Plant Hirex.

Som følge heraf udstedte HSA meddelelser om forbedring, en meddelelse om forbud og et 
advisbrev med hensyn til de konstaterede overtrædelser af lovgivningen:

- I tilfælde af lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 1989, § 
12, stk. 3, som kræver identificering af farer og risikovurderinger, der finder
anvendelse på Liam Robinson Transport Service Limited, blev der udstedt en 
meddelelse om forbedring den 13. januar 2003;

- I tilfælde af forskrifter om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen
(almengyldige), § 10(a), som kræver udarbejdelse af en sikkerhedsredegørelse 
og en skriftlig risikovurdering, der finder anvendelse på Davies Turner and Co.
Limited, blev der udstedt en meddelelse om forbedring den 20. januar 2003;

- Med hensyn til lov om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen 1989,
§ 12, stk. 1, som kræver udarbejdelse af en sikkerhedsredegørelse, der finder
anvendelse på Donald Bradley International Transport Limited, blev der 
udstedt et advisbrev den 20. januar 2003, der anmodede om, at denne sag blev 
taget op.

Alle parter efterkom håndhævelsesforanstaltningerne.

I tilfældet af undersøgelsen af dødsulykken for andrager nr. 1's søn fik Frank McGovern Plant 
Hire et officielt forbud den 20. november 2001 med hensyn til Hitachi EX200-3-serien, og 
dette blev efterkommet.

3) Efter HSA's undersøgelser af disse to ulykker var myndighedens konklusion, at

- der ikke var tilstrækkeligt bevis til at give anledning til retsforfølgning;
- de overtrædelser, der blev påvist, ikke i sig selv var direkte årsag til ulykkerne.

Som følge heraf blev der ikke anbefalet en retsforfølgning, og der var derfor ikke anledning til 
at holde parterne juridisk ansvarlige for, at de konstaterede overtrædelser førte til 
ulykkerne.

4) Desuden har HSA i henhold til oplysninger fra de nationale myndigheder modtaget utallige 
erklæringer på vegne af familierne til ofrene for ulykkerne, enten direkte eller gennem 
tredjeparter. Alle erklæringer til HSA er blevet behandlet. Myndigheden har ingen 
oplysninger om formelle klager vedrørende undersøgelserne.

I henhold til love om informationsfrihed 1997 og 2003 blev de formelle 
informationsanmodninger modtaget fra medlemmer af ofrenes familier:
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- Anmodningen fra andrager nr. 2 blev besvaret den 25. juni 2003 med alle tilgængelige 
dokumenter i henhold til loven;

- Anmodningen fra andrager nr. 2 blev besvaret den 16. juli 2003 med alle tilgængelige 
dokumenter i henhold til loven.

5) Desuden bør det bemærkes, at det ikke blev anført i svarene fra de nationale myndigheder 
til Kommissionen, hvorvidt der var taget beslutning af en offentlig anklagemyndighed, 
nemlig direktøren for den offentlige anklagemyndighed, om ikke at indlede retsforfølgninger i 
de pågældende sager. Hvis det imidlertid var tilfældet, bør det understreges, at beslutninger, 
der tages af denne myndighed om ikke at påbegynde en retsforfølgning, er underlagt en 
kontrol.1

Konklusioner

Det fremgår således af det forudgående, at HSA foretog undersøgelser af de to dødsulykker på 
arbejdspladsen, konstaterede overtrædelser af visse bestemmelser i gældende lovgivning om 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udstedte som følge heraf et advisbrev, en meddelelse
om forbud og en meddelelse om forbedring og konstaterede, at de er blevet efterkommet.

Sundheds- og sikkerhedsmyndigheden har ikke modtaget officielle klager fra ofrenes 
familiemedlemmer vedrørende denne myndigheds undersøgelse af ulykkerne.

I betragtning af det forudgående kan der således drages den konklusion, at der ikke er grund til at 
konkludere, at Republikken Irland forsømte at sikre en effektiv gennemførelse af gældende 
lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, eller at den ansvarlige myndighed for 
håndhævelsen af denne lovgivning, sundheds- og sikkerhedsmyndigheden, manglede
effektivitet.

Der er derfor ikke grundlag for at lægge sag an mod Republikken Irland for brud på 
fællesskabslovgivningen, især artikel 4 i rammedirektivet, i henhold til hvilken 
medlemsstaterne bør tage de nødvendige skridt for at sikre, at arbejdsgiverne, arbejdstagerne 
og arbejdstagernes repræsentanter er underlagt de juridiske bestemmelser, der er nødvendige 
for gennemførelsen af direktivet, og medlemsstaterne skal især sikre tilstrækkelig kontrol og 
overvågning."

                                               
1 Kundeservicetjeneste, tilgængelig på http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, nævner på s. 
2 "[vores klienter oplever forskellige former for kontakt med myndigheden.). Uanset kontaktformen vil alle 
kunder opleve et professionelt, effektivt og respektfuldt møde. Der vil kun blive anvendt juridisk og teknisk sprog, 
når det er nødvendigt."  Det foreslås således bl.a.: "[hvis De har en klage over et aspekt af myndighedens 
tjeneste, vil vi gerne vide det.  Skriv venligst direkte til chefen for kommunikation og kundeservice med følgende 
oplysninger: Chef for kommunikation og kundeservice hr. Gavin Lonergan.", (s. 12).
1   Direktøren for den offentlige anklagemyndighed - websted 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/.
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