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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. januar 2012 

om krav om at medlemsstatene forbyr omsetning av kjedete klippeinnretninger til bærbare 

håndholdte ryddesager 

[meddelt under nummer K(2011) 9772] 

(2012/32/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av 

direktiv 95/16/EF(1), særlig artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Gresstrimmere og ryddesager er bærbare håndholdte 

hage- og skogbruksmaskiner til bruk for å klippe gress, 

ugress, busker, små trær og lignende vegetasjon. En 

komplett gresstrimmer eller ryddesag omfatter et 

motorhode, en drivaksel, en klippeinnretning og et vern. 

Mange maskiner drevet med forbrenningsmotor kan 

brukes både som gress- og ugresstrimmere og til å kutte 

busker og små trær, avhengig av hva slags 

klippeinnretning som monteres. 

2)  I september 2008 underrettet svenske myndigheter 

myndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om at flere kjedete klippeinnretninger til 

ryddesager, bestående av to eller flere metalldeler slik 

som kjeder, kniver eller børster lenket til et dreiehode, 

ble brakt i omsetning av andre produsenter enn de 

opprinnelige produsentene av ryddesagene. Svenske 

myndigheter anså at slike kjedete klippeinnretninger var 

farlige. 

3)  I mai 2010 underrettet myndighetene i Det forente 

kongerike myndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om en dødsulykke med en kjedet 

klippeinnretning til en ryddesag, bestående av to kjeder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 21.1.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 24. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

koplet til en metallskive. Ved bruk av en ryddesag med 

en slik klippeinnretning hadde en tilstedeværende 

person blitt livstruende skadet ved at et ledd i kjeden var 

blitt slynget ut. Det forente kongerike hadde truffet 

tiltak for å sikre at de aktuelle klippeinnretningene ble 

trukket tilbake fra markedet og tatt ut av bruk. Ved 

Maskinkomiteens møte 2. juni 2010 anmodet Det 

forente kongerike Kommisjonen om å undersøke om det 

var nødvendig å innføre tiltak som krevde at 

medlemsstatene skulle forby omsetning av klippe-

innretninger med tilsvarende tekniske egenskaper. 

4)  Kjedete klippeinnretninger til ryddesager, som bringes i 

omsetning separat for at operatøren skal kunne montere 

dem sammen med en ryddesag, og som ikke omfattes av 

risikovurderingen, EF-samsvarserklæringen eller 

ryddesagprodusentens bruksanvisning, utgjør utskiftbart 

utstyr i henhold til definisjonen i artikkel 2 bokstav b) i 

direktiv 2006/42/EF. 

5)  I avsnitt 1.3.2 om risiko for brudd under drift i vedlegg I 

til direktiv 2006/42/EF kreves det at de forskjellige 

maskindelene og forbindelsene mellom dem må kunne 

motstå den belastningen de blir utsatt for når de blir 

brukt. Dersom det fortsatt foreligger en risiko for brudd 

eller sprengning til tross for de tiltakene som er truffet, 

skal de berørte delene monteres, plasseres og/eller 

vernes slik at eventuelle bruddstykker fra dem vil bli 

fanget opp og farlige situasjoner unngås. I avsnitt 1.3.3 i 

vedlegg I til nevnte direktiv om risikoer forårsaket av 

gjenstander som faller eller slynges ut, er det fastsatt at 

det må treffes tiltak for å forebygge at gjenstander som 

faller eller slynges ut, kan utgjøre en risiko. 

6)  Den harmoniserte standarden for bærbare, håndholdte 

ryddesager med forbrenningsmotor, EN ISO 

11806:2008, omfatter tekniske spesifikasjoner og prøver 

for å sikre at klippeinnretninger har tilstrekkelig styrke, 

og for å redusere risiko som følge av at gjenstander 

slynges ut. Standarden omfatter ikke klippeinnretninger 

som består av mer enn én metalldel. Det er riktignok 

frivillig å følge den harmoniserte standarden, men denne 

indikerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, 

som det skal tas hensyn til ved anvendelsen av de 
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grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i direktiv 

2006/42/EF, i henhold til de generelle prinsippene 

fastsatt i innledningen til vedlegg I til direktiv 

2006/42/EF. 

7)  Bruken av kjedete klippeinnretninger med lenkede 

metalldeler har betydelig større gjenværende risiko for 

brudd under drift og for at gjenstander skal bli slynget 

ut, enn metallblader i én del. Metalldelene på kjedete 

klippeinnretninger og deres ledd utsettes for gjentatte 

store mekaniske belastninger når de kommer i kontakt 

med steiner og andre gjenstander, noe som kan føre til 

brudd og til at de blir slynget ut med stor hastighet. De 

kan også slynge ut steiner med større kraft enn 

metallblader i én del. Vernene på bærbare, håndholdte 

ryddesager kan ikke gi tilstrekkelig vern mot de høyere 

risikoene som kjedete klippeinnretninger med lenkede 

metalldeler forårsaker. Følgelig, og idet det tas hensyn 

til det nåværende utviklingstrinn i teknikken, kan 

kjedete klippeinnretninger til bærbare, håndholdte 

ryddesager ikke anses å overholde kravene i avsnitt 

1.3.2 og 1.3.3 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF. Dette 

manglende samsvaret skaper en betydelig risiko for 

dødelige skader på brukere og andre utsatte personer. 

8)  Kommisjonen rådførte seg 22. oktober 2010 med den 

europeiske foreningen av hagemaskinprodusenter 

(European Garden Machinery Federation) om et utkast 

til tiltak for å håndtere risikoen ved farlige klippe-

innretninger for ryddesager. I sitt svar av 4. november 

2010 uttrykte foreningen støtte til utkastet til tiltak. 

9)  For å hindre ytterligere ulykker bør gjennomføringen av 

tiltakene som kreves ved denne beslutning, skje raskest 

mulig. 

 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2006/42/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal forby omsetning av kjedete klippe-

innretninger bestående av flere lenkede metalldeler til bærbare 

håndholdte ryddesager. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

etterkomme denne beslutning senest 30. april 2012. De skal 

offentliggjøre disse tiltakene og umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 __________  


