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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0819/2007, ingiven av Sean Smyth (irländsk medborgare), om 
en dödsolycka på grund av att reglerna om säkerhet i arbetet åsidosatts

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att hans son dödades medan han körde en schaktmaskin som inte var 
EG-godkänd och som inte uppfyllde gällande säkerhetskrav, och att företaget som anställt 
honom inte följde gällande bestämmelser om säkerhet i arbetet. Han hävdar också att den 
irländska hälso- och säkerhetsmyndigheten underlät att göra en grundlig undersökning av 
händelsen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

Framställningen gäller två dödsolyckor: en dödsolycka i arbetet som drabbade sonen till 
framställare nr 1 den 18 augusti 2001, och en dödsolycka i arbetet som drabbade sonen till 
framställare nr 2 den 3 december 2002. Omständigheterna kring de båda dödsolyckorna, som 
de beskrivits av framställarna, kan sammanfattas som följer.

Framställare nr 1 uppger att hans son fick dödliga skador när en grävmaskin som han körde 
välte den 18 augusti 2001. Han uppger att grävmaskinen var tillverkad i Japan och utrustad 
med bom och skopa av ett lokalt företag. Enligt framställaren var den monterade utrustningen 
för tung, vilket gjorde att grävmaskinen välte. Det fanns dessutom inga driftsanvisningar för 
grävmaskinen på något annat språk än japanska. Framställaren anser därför att man överträtt 
bestämmelserna i direktiv 98/39/EG1, framför allt punkterna 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. och 1.7.4 b i 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om maskiner, EGT L 207, 23.7.1998.
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bilaga I, där det sägs att tydlig och läslig CE-märkning ska anbringas på maskinen, att varje 
förarplats ska vara försedd med en lastskylt som anger nominell last för varje uppbyggnad och 
att bruksanvisningen ska avfattas på något av gemenskapens språk eller på det språk som 
används i det land där maskinen ska användas. Framställaren hävdar dessutom att det 
föreligger en överträdelse av direktiv 89/655/EEG,1 där det sägs att de anställda ska förses 
med adekvat information och skriftliga instruktioner om arbetsutrustningen.

Framställare nr 1 klagar över att hälso- och säkerhetsmyndigheten inte undersökte händelsen 
grundligt och inte besvarade de viktiga frågorna om orsaken till att grävmaskinen välte.

Framställare nr 2 uppger att hennes son var anställd av Davies Turner & Co. Limited som 
transporttjänsteman. Den 3 december 2002 dirigerade han in en backande lastbil till en 
lastramp i en lastterminal. Han klämdes fast mellan lastbilen och väggen och fick dödliga 
skallskador. Arbetsgivaren Davies Turner & Co. Limited var ett importföretag. Det hade hyrt 
lastterminalen av Liam Robinson Transport Services Limited som var lager- och 
transportentreprenörer. Lastbilen tillhörde företaget Donald Bradley International Transport 
Limited.

Framställaren hävdar att flera olika bestämmelser som gäller förfaranden och sakfrågor har 
överträtts i Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations, 1993
(1993 års förordning om säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet (allmän tillämpning)) och 
Safety, Health and Welfare at Work Act, 1989 (1989 års lag om säkerhet, hälsa och 
välbefinnande i arbetet), framför allt skyldigheten att meddela dödsfall, skydda olycksplatsen 
från intrång (del X i förordningen), arbetsgivarens skyldighet att utföra en riskbedömning 
(avsnitt 10 a i förordningen och avsnitt 12.3 i lagen) och arbetsgivarens skyldighet att tillse att 
anläggningar och maskiner så vitt det är praktiskt genomförbart är säkra och utan hälsorisker 
vad gäller konstruktion, utrustning och underhåll (avsnitt 6.2 c i lagen).
Framställaren anser dessutom att arbetsplatsen, dvs. lastrampen, inte uppfyllde hälso- och 
säkerhetskraven.
Enligt framställningen behandlades ärendet i Coroner's Court2. Ingen information har 
emellertid lämnats om resultatet av utredningen.
Dessutom hänvisar framställare nr 2 till en artikel i Irish Independent den 23 november 2006, 
där följande påstående görs:
”Irländare löper fyra gånger så stor risk som britter att dö på arbetsplatsen…” 

Framställare nr 2 klagar över att hälso- och säkerhetsmyndigheten inte har åtalat de 
tre berörda företagen, Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services 
Limited och Donald Bradley International Transport Limited. Hon klagar också över att 
myndigheten visat prov på bristande hänsyn till offrets familj när man behandlade ärendet. 
                                               
1 Rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares 
användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG), 
EGT L 393, 30.12.1989.
2 Följande information finns tillgänglig på webbplatsen som tillhör staden Dublins Coroner's Court: ”En 
coroner är en självständig ämbetsman som enligt lag har ansvaret för att genomföra medicinska och juridiska 
utredningar av vissa dödsfall. En coroner är skyldig att utreda omständigheterna kring plötsliga, oförklarliga, 
våldsamma och onaturliga dödsfall. Coronerns undersökning ska fastställa om dödsfallet berodde på naturliga 
eller onaturliga orsaker. Om dödsfallet inte var resultatet av naturliga orsaker måste en rättslig undersökning 
genomföras enligt lag.” (http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
”Frågor som gäller civil- eller straffrättsligt ansvar kan inte prövas eller undersökas i den rättsliga utredningen 
och ingen person kan fritas från ansvar.”(www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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Framför allt underlät hälso- och säkerhetsmyndigheten att skyndsamt tillhandahålla 
uttömmande information om hur undersökningen fortskred.

Inledningsvis vill kommissionen framföra sitt djupa beklagande över de aktuella olyckorna i 
arbetet och över de liv som gick förlorade i olyckorna.

Av båda framställarnas skrivelser framgår att de hävdar att den befintliga lagstiftningen inte har 
tillämpats i praktiken, dvs. att hälso- och säkerhetsmyndigheten har underlåtit att göra en korrekt 
undersökning av de aktuella olyckorna.

a. Införlivandet av gemenskapens regelverk om hälsa och säkerhet i arbetet med den 
nationella irländska lagstiftningen 

Även om framställarna inte hävdar att det saknas effektiv lagstiftning är det relevant att 
konstatera att Irland har införlivat gemenskapens befintliga regelverk på området hälsa och 
säkerhet i arbetet med den nationella lagstiftningen, inklusive rådets direktiv 89/391/EEG av 
den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
i arbetet1 (i det följande kallat ”ramdirektivet”), rådets direktiv 89/654/EEG av 
den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)2 och rådets direktiv 89/655/EEG av 
den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av 
arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).3
Sedan direktiven införlivats med den nationella lagstiftningen genomförde kommissionen en 
konformitetskontroll av den nationella lagstiftningen.4

Efter analysen av införlivandet av ramdirektivet i den nationella lagstiftningen påbörjades ett 
överträdelseförfarande mot Republiken Irland för landets underlåtenhet att korrekt införliva 
vissa av ramdirektivets bestämmelser med den nationella lagstiftningen.
Republiken Irland antog som en följd av detta bland annat Safety, Health and Welfare at Work 
Act 2005 (nr 10, 2005), som anpassade den nationella lagstiftningen till ramdirektivets 
bestämmelser.

b. Statistiska uppgifter om dödsolyckor i arbetet i Republiken Irland

Det ska direkt sägas att trafikolyckor och transportolyckor i arbetet med dödlig utgång inte 
ingår i statistiken över dödsolyckor i arbetet som Republiken Irland lämnat till Eurostat, något 
som däremot är fallet när det gäller EU:s övriga medlemsstater.5
Det skulle därför inte vara lämpligt att göra jämförelser mellan siffrorna för dödsolyckor i 
arbetet mellan Republiken Irland och EU:s övriga medlemsstater.
                                               
1 EGT L 183, 29.6.1989.
2 EGT L 393, 30.12.1989.
3 EGT L 393, 30.12.1989.
4Huvudresultaten från denna analys analyseras i Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den praktiska tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiven om hälsa och säkerhet i arbetet 89/391/EEG (ramdirektiv), 89/654/EEG 
(arbetsplatser), 89/655/EEG (arbetsutrustning), 89/656/EEG (personlig skyddsutrustning), 90/269/EEG (manuell 
hantering av laster) och 90/270/EEG (bildskärmsutrustning) (KOM/2004/0062 slutlig).
5http://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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De senaste siffrorna från Eurostat om dödsolyckor i arbetet gäller år 2005. Eftersom de
aktuella olyckorna inträffade 2001 och 2002 gäller den information som anges nedan antalet 
dödsolyckor i arbetet per 100 000 anställda personer under åren 2001-2005. 

Det genomsnittliga antalet dödsolyckor i arbetet i Europeiska unionen (15 länder) per 
100 000 anställda var följaktligen:
2001: 2,7 olyckor
2002: 2,5 olyckor
2003: 2,5 olyckor
2004: 2,4 olyckor
2005: 2,3 olyckor

Eftersom framställare nr 2 hänvisar till olycksfrekvensen i arbetet i både Republiken Irland 
och Storbritannien redovisas här också antalet dödsolyckor i arbetet per 100 000 anställda för 
båda länderna:

Irland Storbritannien
2001: 2,6 olyckor 2001: 1,5 olyckor
2002: 2,6 olyckor 2002: 1,4 olyckor
2003: 3,2 olyckor 2003: 1,1 olyckor
2004: 2,2 olyckor 2004: 1,4 olyckor
2005: 3,1 olyckor 2005: 1,4 olyckor

Som ett komplement till ovanstående kan nämnas att det största antalet dödsolyckor per 
100 000 anställda under den aktuella perioden inträffade i Portugal – 2001: 9,0 olyckor, 
2002: 7,6 olyckor, 2003: 6,7 olyckor, 2004: 6,3 olyckor och 2005: 6,5 olyckor.

c. Hälso- och säkerhetsmyndighetens huvudfunktioner och undersökningen av de båda 
dödsolyckorna

Den nationella hälso- och säkerhetsmyndigheten (i det följande kallad ”HSM”) är ett 
offentligt organ som lyder under Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 och som bland 
annat ansvarar för att verkställa lagarna om hälsa och säkerhet i arbetet, främja och uppmuntra 
till olycksförebyggande åtgärder och tillhandahålla information, råd och forskning åt alla 
företag, grupper, organisationer och individer som omfattas av myndighetens ansvar 
(avsnitt 34 i lagen).

Alla slags arbetsplatser och alla typer av arbete, såväl inom den offentliga som den privata 
sektorn faller inom HSM:s ansvarsområde.

HSM är skyldig att undersöka olyckor i arbetet, inklusive alla dödsfall.

Avsnitt 77 i Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 innehåller två allmänna kategorier 
av överträdelser enligt lagen och enligt annan säkerhets- och hälsolagstiftning (när olyckorna 
inträffade reglerades detta område av avsnitt 48 i Safety, Health and Welfare at Work Act 
1989 (1989 års lag om säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet). Den första kategorin 
gäller överträdelser som endast kan prövas summariskt av HSM i distriktsdomstolen och den 
andra kategorin omfattar överträdelser som kan handläggas antingen summariskt eller efter 



CM\738823SV.doc 5/7 PE411.967v01-00

SV

åtal. Den summariska processen handläggs av myndigheten själv och åtalsärenden handläggs 
av allmänna åklagaren1. HSM kan därför

- enligt avsnitt 82 genomföra ett summariskt förfarande i distriktsdomstolen 
när det gäller en överträdelse enligt någon av de relevanta bestämmelserna 
i lagen (avsnitt 51 om det gäller 1989 års lag),

- förbereda bevisning så att den allmänna åklagaren kan väcka åtal och få 
målet handlagt i tingsrätten i samband med en överträdelse av relevanta 
bestämmelser i lagen2.

HSM har en ”Stadga för kundservice” enligt vilken myndigheten ska svara personer som vill 
klaga över den service de har erhållit. I stadgan föreslås olika typer av kontakter –
telefonsamtal, brev, e-postmeddelanden och personliga möten. Stadgan innehåller också 
kontaktuppgifter. 3

Eftersom framställarna hävdar att HSM har underlåtit att genomföra en ordentlig
undersökning av de båda olyckorna kontaktade kommissionen de behöriga irländska 
myndigheterna i syfte att få information om de undersökningsaktiviteter som har utförts i de 
aktuella fallen.

Följande information lämnades av de behöriga nationella myndigheterna:

1) När det gällde undersökningen av dödsolyckan som drabbade sonen till framställare nr 2 
fanns det tre områden där bestämmelserna som gäller hälsa, säkerhet och välbefinnande i 
arbetet har överträtts, nämligen följande:

- Avsnitt 12.3 i Safety Health and Welfare at Work Act 1989, enligt vilket risker ska 
identifieras och utvärderas. Avser Liam Robinson Transport Services Limited.

- Bestämmelse 10 a i Safety Health and Welfare at Work (General Application) 
Regulations 1993, enligt vilken en säkerhetsrapport ska upprättas och en skriftlig 
riskvärdering göras. Avser Davies Turner and Co Limited.

- Avsnitt 12.1 i Safety Health and Welfare at Work Act 1989, enligt vilket en 
säkerhetsrapport ska upprättas. Avser Donald Bradley International Transport 
Limited.

Som ett resultat av myndighetens undersökning av den dödsolycka som drabbade sonen till 
framställare nr 1 och inspektionen av den aktuella arbetsplatsen, påtalades en överträdelse av 
en bestämmelse som gäller hälsa, säkerhet och välbefinnande i arbetet, nämligen följande:

                                               
1 Se också HSM:s Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005, s. 60, på
http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Hälso- och säkerhetsmyndigheten – webbplats http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 I stadgan för kundservice, som finns på http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235 sägs i 
punkt 2: "[v]åra kunder får uppleva olika typer av kontakter med myndigheten. Oavsett typen av kontakt ska alla 
kunder bemötas professionellt, effektivt och med respekt. Juridiska eller tekniska termer ska enbart användas om 
det är absolut nödvändigt.” Bland annat föreslås i stadgan: ” [o]m du har några klagomål på myndighetens 
service vill vi gärna veta det. Skriv gärna direkt till vår kommunikations- och kundansvarige på följande adress: 
Gavin Lonergan, Communications & Customer Relations Manager." (s.12).
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- Grävmaskinen av märket Hitachi EX200-3 var inte CE-märkt. Avser uthyraren 
Frank McGovern Plant Hire.

2) Följaktligen utfärdade HSM meddelanden om krav på förbättring, ett föreläggande och 
en uppmaning angående de konstaterade överträdelserna av gällande regler:

- När det gällde avsnitt 12.3 i Safety Health and Welfare at Work Act 1989, vari 
krävs att risker identifieras och utvärderas, vilket gäller Liam Robinson 
Transport Services Limited, skickades ett meddelande om krav på förbättring 
den 13 januari 2003.

- När det gällde bestämmelse 10 a i Safety Health and Welfare at Work (General 
Application) Regulations 1993, vari krävs att en säkerhetsrapport ska upprättas 
och en skriftlig riskvärdering göras, vilket gäller Davies Turner and Co 
Limited, skickades ett meddelande om krav på förbättring den 20 januari 2003.

- När det gällde avsnitt 12.1 i Safety Health and Welfare at Work Act 1989, vari 
krävs att en säkerhetsrapport ska upprättas, vilket gäller Donald Bradley 
International Transport Limited, skickades en uppmaning den 20 januari 2003 
med krav på att förhållandet skulle åtgärdas.

Samtliga parter uppfyllde kraven i de skrivelser som skickades.

När det gällde undersökningen av den dödsolycka som drabbade sonen till framställare nr 1 
skickades ett föreläggande till Frank McGovern Plant Hire den 20 november 2001 avseende 
grävmaskinen Hitachi EX200-3. Kraven i det föreläggandet uppfylldes.

3) Efter HSM:s undersökning av dessa båda olyckor blev myndighetens slutsats följande:

- Det fanns inte tillräcklig grund för ett åtal.
- De överträdelser som hade konstaterats hade inte i sig direkt gett upphov till 

olyckorna.

Följaktligen rekommenderades inget åtal och därför fanns det heller ingen grund för att 
hålla några parter juridiskt ansvariga för några fastställda överträdelser som orsakade 
olyckan.

4) Enligt den information som har lämnats av de nationella myndigheterna har HSM mottagit 
ett antal framställningar på olycksoffrens familjers vägnar, antingen direkt eller via tredje 
part. Alla framställningar till HSM har behandlats. Myndigheten har inga uppgifter om 
formella klagomål rörande undersökningarna.

Formella framställningar ingavs av medlemmar av offrens familjer i enlighet med Freedom of 
Information Acts 1997 and 2003 (1997 och 2003 års lagar om informationsfrihet):
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- En begäran från framställare nr 2 besvarades den 25 juni 2003, varvid alla dokument 
som kunde frisläppas enligt lagen skickades.

- En begäran från framställare nr 2 besvarades den 16 juli 2003, varvid alla dokument 
som kunde frisläppas enligt lagen skickades.

5) Man bör dessutom observera att det inte framgick av de nationella myndigheternas svar till 
kommissionen om något beslut att inte väcka åtal i de aktuella ärendena fattades av 
ett offentligt åklagarorgan, dvs. den allmänne åklagaren. Om detta var fallet bör man 
emellertid påpeka att beslut att inte väcka åtal som fattas av ett sådant organ ska bli föremål 
för granskning.1

Slutsatser

Som framgår av ovanstående har HSM genomfört undersökningar av de båda dödsfallen i 
arbetet, fastställt att det har förekommit överträdelser av vissa bestämmelser i gällande 
lagstiftning om hälsa och säkerhet i arbetet, utfärdat en uppmaning, ett föreläggande och ett 
meddelande med krav på förbättring i enlighet därmed och kontrollerat att de har efterlevts.

Hälso- och säkerhetsmyndigheten har inte mottagit några officiella klagomål från offrens 
familjemedlemmar om den olycksfallsutredning som den har genomfört.

Mot bakgrund av ovanstående kan man med andra ord dra slutsatsen att det inte finns någon 
grund för att anse att Republiken Irland har underlåtit att garantera en effektiv tillämpning av 
gällande lagstiftning om hälsa och säkerhet i arbetet eller att det organ som har ansvaret för att 
verkställa den lagstiftningen, dvs. hälso- och säkerhetsmyndigheten, skulle ha brustit i 
effektivitet.

Det finns därför ingen grund för att vidta åtgärder mot Republiken Irland för överträdelse av 
gemenskapsrätten, framför allt artikel 4 i ramdirektivet, enligt vilken medlemsstaterna är 
skyldiga att vidta åtgärder för att tillse att arbetsgivare, anställda och de anställdas företrädare 
omfattas av de bestämmelser som krävs för att tillämpa direktivet och, framför allt, ska garantera 
att det förekommer adekvat kontroll och övervakning.

                                               
1 Allmänne åklagarens webbplats: http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/


