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KONSEKVENSER AV EG's MASKINDIREKTIV 

Ulf Ritzler, Civilingenjör, Atlas Copco Rocktech AB, Stockholm 

EGs Maskindirektiv och CENs säkerhetsstandarder. 

Introduktion. 
Aktörerna som jag avser att tala om är: EG, EES och CEN 
Låt oss starta med att titta på EGs uppbyggnad som det ser ut, utan 
några sidoblickar mot Maastricht-avtal och dylikt. 

EG, Europeiska Gemenskapen, består av: 
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CECA - Den Europeiska kol- och stålunionen som lade grunden för det 
fortsatta samarbetet. 
EURATOM - Det Europeiska atomkraftsamarbetet. 
EEC - Det Europeiska ekonomiska samarbetet. 
EGs "grundlag" är det s. k. Romfördraget som undertecknades av de 
dåvarande sex medlemmarna 1957 och kompletterades med den s. k. 
Enhetsakten som trädde i kraft 1987. 

EES - Den gemensamma marknaden inom EG och EFTA som trädde i 
kraft 1994 01 01. 

CEN står för Europeen de Normalisation och är den Europeiska 
standardorganisationen som fått en central uppgift i den Europeiska 
nydaningen. 
CEN har 18 medlemsländer "" länderna i EG och EFTA. 

Europas inre marknad. 
Förutsättningarna för den inre marknaden inom EES är definierade 
genom de fyra friheterna: 
Fri rörelse för varor. 
Fri rörelse för kapital. 
Fri rörelse för tjänster. 
Fri rörelse för arbetskraft. 
Att ta bort handelshinder genom att ta bort tullar på varor och öppna tull
bommarna borde ju vara en tämligen enkel administrativ åtgärd. 
Problemet med de s.k. "icke tariffiära handelshindren" kvarstår dock efter 
en sådan operation. 
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Dessa hinder består till mycket stor del av nationella bestämmelser 
som omfattar säkerheten hos respektive produkt eller produktslag. 

Vi har exempelvis arbetarskyddsstyrelsens och SEMKOs bestämmelser i 
Sverige och deras motsvarigheter i alla de Europeiska länderna. Vem 
känner inte till våra förutvarande krav på S-märkning av alla elektriska 
artiklar som skulle få användas i Sverige? 
Man insåg inom EG redan från början att en harmonisering av lagar och 
regler var en nödvändighet för att kunna genomföra den inre marknaden 
med bibehållande av en acceptabel säkerhetsnivå för personer, djur och 
miljö. 
EG-kommissionen startade upp detta arbete med att utarbeta detaljerade 
regler för säkerheten hos olika produktgrupper och produkter. Det visade 
sig så småningom att detta arbetssätt inte skulle möjligggöra att i tid få 
färdigt ett harmoniserat regelsystem och de ständiga förseningarna kom 
t.o.m. att kallas "the Euroscandal". 
Under arbetet 1985 med den s.k. Enhetsakten 'och .EGs Vitbok 
utarbetade man emellertid en tidtabell för' införandet av den inre 
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marknaden och en ny metod för hur harmoniseringsarbetet sku lle 
genomföras, "T~e New approach". 
Detta nya arbetssätt bestod i att EG-kommissionen inte sku lle ägna sig åt 
att skriva detaljföreskrifter utan utfärda Direktiv som skulle omfatta en 
stor mängd av produkter eller produktområden. Man bedömde att det 
skulle behövas c:a 300 sådana direktiv för att täcka det aktuella behovet. 
Maskindirektivet är för oss maskinbyggare det mest övergripande 
direktivet och täcker i stort sätt alla, ej handdrivna, maskiner. 
Maskindirektivet fastställdes den 14 juni 1989 och ett tillägg som täcker 
mobila maskiner och lyftanordningar tillkom 24 juni 1991 och dessa 
trädde i kraft inom EG 1 januari 1993. 
Hur kommer då EFTA med i bilden? 
Redan 1984 gjorde EG och EFTA en gemensam deklaration om målet 
att arbeta för utvidgat västeuropeiskt ekonomiskt samarbete - European 
Economic Space / EES. 1989 beslöt EG och EFTA att börja 
förhandla för att genomföra EES baserat på de fyra friheterna och de 
tillhörande Direktiven . 
Eftersom Maskindirektivet och andra motsvarande Direktiv täcker ett 
oerhört stort antal typer av maskiner måste dess krav ofta vara av en 
generell karaktär som ger mycket vida tolknings-möjligheter. Väl 
medvetna om detta har EG och EFTA givit ett uppdrag till CEN att, där så 
behövs, utarbeta säkerhetsstandarder för grupper av maskiner. 
Dessa standarder skall bli en auktoriserad tolkning av Maskindirektivets 
väsentliga säkerhetskrav. 
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Maskindirektivet. 
Som ovan nämnts består maskindirektivet av f.n. av två delar, den 
allmänna delen (89/392/EEC) som också täcker stationära maskiner 
och tillägget (91/368/EEC) som innehåller säkerhetsföreskrifterna för 
mobila maskiner och lyftanordningar. Direktivet är en lagtext som sedan 
skall antagas av medlemsländerna och därmed vinna laga kraft. 
Definitionen av maskin är mycket vid: "En grupp inbördes 
förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, 
samt tillhörande drivorgan, styr- och driftkretsar m.m. . " 

De tekniska bestämmelserna,"Grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner", 
är samlade i bilaga 1 till Direktivet. 
I begreppet maskin innefattas även den dokumentation som finnes 
specificerad, som Operatörsinstruktion, Underhållsinstruktion, 
Reservdelslista, etc. och som utgör en viktig del av maskinleveransen. 
Bilaga 1 har två inledande s.k. "preliminary observations" som är mycket 
viktiga. (frittöversatta från Direktivet och förkortade) 

1. Kraven gäller endast då motsvarande risker föreligger för 
maskinen då den användes på det sätt som föreskrivits av 
tillverkaren. 
Detta ställer alltså stora krav på operatörsinstruktionen vad gäller 
specificering av hur maskinen skall användas, inklusive begränsningar. 
Vidare finns i Direktivet krav på att man skall varna för sådan felaktig 
användning som man som tillverkare känner till förekommer eller kan 
förekomma. 
2. De föreskrivna säkerhetsåtgärderna är obligatoriska, men 
om det för en speciell maskin inte är möjligt att vidtaga de 
föreskrivna åtgärderna så skall andra åtgärder vidtagas som 
gör att säkerheten når föreskriven säkerhetsnivå. 
Detta är naturligtvis en "gummiparagraf" som lämnar tolkningen till de 
olika tillverkarna att hantera efter bästa förstånd, men samtidigt 
nödvändig både för att inte hindra teknisk utveckling samt för att det är 
omöjligt att i detalj förutse alla olika maskiners speciella krav. 
Det är bl. a. för maskinfamiljer där denna paragraf måste tillämpas som 
man inom GEN utarbetar Europeiska säkerhetsstandarder, som 
tidigare nämnts. 
Vidare föreskriver direktivet väl så detaljerat den dokumentation som 
tillverkaren skall ha arkiverad hos sig och som skall finnas tillgänglig för 
inspektion när så påfordras. 

Märkning. 
Hur vet man nu att den köpta maskinen .uppfyller Maskindirektivets krav? 
På maskinen kan man se det för att den förutom föreskriven 
maskinskylt även är försedd med ett s. k. GE-märke. Det består av de två 
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stiliserade bokstäverna C och E följt av de två sista siffrorna i årtalet då 
märket sattes dit, vanligen tillverkningsåret. -
Med leveranshandlingarna skall finnas en "Declaration of 
conformity", d. v. s. ett intyg där tillverkaren garanterar att maskinen 
inklusive dokumentationen uppfyller de krav som finns angivna i 
Maskindirektivet. 

I kraftträdan.de. 
Inom EES-området kommer från och med 1 :a januari 1994 följande att 
gälla: 
1. Maskiner som uppfyller Maskidirektivets krav skall fritt få säljas och 
användas i alla länder som omfattas av den Europeiska inre marknaden. 
2. Under en övergångstid fram till december 1994 har man rätt att sälja 
maskiner till respektive land som överensstämmer med det landets krav 
som var i kraft i december 1992. 

EN-standarder. 
För borriggar och andra enreprenadmaskiner har förslag till Europeiska 
säkerhetsstandarder utarbetats och de som kommit längst ligger nu i 
Bryssel för att skickas ut för slutlig omröstning och godkännande som s.k. 
Harmoniserade standarder. Nedan några exempel: 
prEN 474-1. Earth moving machinery - Safety. 
Part 1: General requirements. 
prEN 500-1. Mobile road construction machines - Safety. · 
Part 1: General requirements. 
prEN 791. Drill Rigs - Safety 
prEN 815. Tunnelling machines - Safety 
I bästa fall kan dessa godkännas och publiceras under första halvåret 
1994. 
Kommentarer. 
Kommer detta att innebära en avreglering eller ytterligare svårigheter? 
Under uppstartningstiden kommer det att ge problem som alla 
förändringar har en tendens att göra, men när väl startsvårigheterna är 
övervunna så kommer vi att ha en regelbok inom Västeuropa vad 
gäller säkerhetsutformningen för våra maskiner i stället för de nuvarande 
aderton gällande, som respektive lands arbetarskyddsstyrelser utformat. 

Har detta standardiseringsarbete tagit för lång tid? 
Naturligtvis, men om vi konstaterar att det tagit c:a 200 år, efter den 
Franska revolutionen, att komma överens om att ha metern som 
längdmåttstandard, med undantag för USA som ännu ej accepterat den, 
så har ju farten inte varit så dålig! 




