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I artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner anges att 
en medlemsstat som finner att en CE-märkt maskin som används på avsett sätt kan vara en 
säkerhetsrisk för personer och eventuellt husdjur eller egendom skall vidta alla lämpliga åtgärder för 
att dra tillbaka maskinen från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk samt 
begränsa dess fria rörlighet. 

Den 15 maj 2003 beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda utsläppande på marknaden av mobila 
arbetsplattformar av märket Up Right, typerna UL II (UL 25, UL 32 och UL 40) och AB 46 som är 
utrustade med grindar som öppnas i en sådan riktning att det uppstår en fallrisk om de öppnas oväntat. 
Maskinen tillverkas och saluförs på EU-marknaden av Up Right Inc., 1175 Park Street, Selma, 
CA 93662, USA och omfattas av intyg om EG-typkontroll nr 0533 76 01 utfärdat den 5 februari 2001 
av Technische Prüfstelle Dienstbier & Pix, anmält organ nr 0533. 

De svenska myndigheterna underrättade kommissionen om förbudet den 20 maj 2003 och angav 
därvid att beslutet föranleddes av maskinens bristande överensstämmelse med det grundläggande 
hälso- och säkerhetskravet i punkt 6.3.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Enligt detta krav får 
maskiner som är konstruerade för att lyfta personer inte ha luckor i golvet eller i taket eller sidodörrar 
som öppnas i sådan riktning att det kan uppstå en fallrisk om de öppnas oväntat. 

De svenska myndigheternas beslut följde på en utredning av en dödsolycka i samband med en mobil 
arbetsplattform av typen Up Right UL 40. En arbetstagare som använde plattformen utsattes för rök, 
förlorade medvetandet och föll från plattformen när trycket från hans kropp mot den fällbara grinden 
fick denna att öppnas. När olyckan inträffade var grindens lås trasigt. 

Genom kommissionens skrivelse av den 30 juli 2003 fick tillverkaren möjlighet att ge kommissionen 
sin syn på åtgärden. Den 28 augusti 2003 svarade Up Right Inc. och bifogade en handling som man 
hade hänvisat till i sitt överklagande till svenska domstolar av Arbetsmiljöverkets beslut. 

Up Right Inc. hävdade att grindkonstruktionen gör det lättare för en operatör att stiga in i små 
arbetskorgar. Tillverkaren framhöll vidare att grinden var försedd med en låsanordning och att 
anvisningarna innehöll varningar till operatören att försäkra sig om att grinden var ordentligt låst innan 
plattformen användes. 

Med avseende på dessa synpunkter framhåller kommissionen att de principer för säkerhetsintegration 
som gäller maskiner och som anges i punkt 1.1.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EG föreskriver att 
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skyddsanordningarna måste ta situationer som är onormala men går att förutse med i beräkningen. 
Avsikten med kravet i punkt 6.3.2. i bilaga I är att begränsa fallrisken från arbetskorgen om 
sidodörrarna går upp oväntat. Detta är en onormal men förutsebar situation som kan uppstå om dörren 
inte är ordentligt stängd eller låsanordningen är trasig. I punkt 1.1.2. i bilaga I står det vidare att 
inbyggd riskbegränsning skall ha företräde framför information till användare. Varningar eller 
information kan alltså inte ersätta kravet på att konstruktionen skall förebygga risker enligt vad som 
sägs i punkt 6.3.2. i bilaga I. 

Med hänsyn tagen till parternas synpunkter och den framlagda tekniska dokumentationen finner 
kommissionen att mobila arbetsplattformar av märket Up Right, typerna UL II (UL 25, UL 32 och UL 
40) och AB 46 inte uppfyller det grundläggande hälso- och säkerhetskravet i punkt 6.3.2. i bilaga I till 
direktiv 98/37/EC, eftersom arbetskorgen är utrustad med en uppfällbar grind som öppnas utåt så att 
det uppstår fallrisk från arbetskorgen om grinden inte är ordentligt stängd eller låst. Maskinens 
bristande överensstämmelse på denna punkt är en säkerhetsrisk för arbetstagare och andra användare. 

Efter att ha följt det föreskrivna förfarandet finner kommissionen att det beslut om förbud som fattats 
av de svenska myndigheterna är befogat. 

Utfärdat i Bryssel den 01/VII/2004 

 På kommissionens vägnar 
 Erkki LIIKANEN 
 Ledamot av kommissionen 




