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KOMMISSIONENS YTTRANDE 

19/XI/2004 

enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG rörande de 
nederländska myndigheternas förbud mot vissa gräsklippare 

MD-2003-83 
(Text av betydelse för EES) 

Enligt artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
maskiner, ska en medlemsstat som konstaterar att maskiner med CE-märkning vilka används i 
enlighet med sitt avsedda ändamål kan utgöra en säkerhetsrisk för personer och eventuellt 
husdjur eller egendom, vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka sådana maskiner från 
marknaden, förbjuda deras utsläppande på marknaden, ibruktagande eller användning, eller 
begränsa deras fria rörlighet. 

Genom kungörelse nr 25004399 av den 19 september 2002 utfärdade de nederländska 
myndigheterna ett förbud mot utsläppande på marknaden av en bensindriven 
rotorgräsklippare av märket MTD Gutbrod av typ HB 48 L, tillverkad och utsläppt på EG-
marknaden av MTD Products AG, Industriestrasse 23, DE-66129, Saarbrücken, Tyskland. 

De nederländska myndigheterna underrättade kommissionen om åtgärden den 5 augusti 2003. 
De angav att deras beslut föranleddes av maskinens bristande överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i artikel 3 i direktiv 98/37/EG, särskilt 
kraven i punkterna 1.3.3, 1.3.7 och 1.7.4 i bilaga I till direktivet, vilka behandlar risker i 
samband med fallande eller utslungade föremål, förhindrande av risker i samband med rörliga 
delar respektive anvisningar. Anmälan grundade sig på en rapport om de provningar som 
utförts för de nederländska myndigheternas räkning i enlighet med specifikationerna i den 
harmoniserade europeiska standarden EN 836: 1997 – Trädgårdsmaskiner – Motordrivna 
gräsklippare – Maskinsäkerhet. 

I provningsrapporten påpekades det att den ledade bakre skyddskåpan, som ska hindra att 
personer ska kunna komma i kontakt med knivarna när gräsuppsamlaren inte är påsatt, 
öppnade sig när motorn var i gång. Skyddet uppfyllde alltså inte utformningskraven i punkt 
4.2.1.1 i standarden beträffande knivkåpan och kraven beträffande skydd och 
gräsuppsamlaren i punkt 4.2.1.2. De nederländska myndigheterna ansåg att den bristande 
överensstämmelsen medförde en risk för att personer skulle kunna komma i kontakt med 
knivarna eller träffas av föremål som slungats ut från knivkåpan. I provningsrapporten 
noterades det också att det i den bruksanvisning som följde med gräsklipparen inte fanns 
några uppgifter om klippriktning eller om hur man tömmer bensintanken, vilket krävs i punkt 
5.1.2 och i bilaga F till standarden.  

Enligt artikel 7.2 i direktiv 98/37/EG ska kommissionen, om den efter samråd med berörda 
parter anser att åtgärden är befogad, omedelbart underrätta den medlemsstat som tog 
initiativet och övriga medlemsstater om detta. I ett brev av den 18 september 2003 gav 
kommissionen tillverkaren tillfälle att meddela kommissionen sina kommentarer till åtgärden. 
Den 30 september 2003 hölls ett möte mellan tillverkaren och kommissionen. Efter detta möte 



 

SV 3   SV 

sände tillverkaren en detaljerad skriftlig inlaga och en videokassett till kommissionen som 
stöd för sin ståndpunkt.  

Den 21 november 2003 hölls ett möte mellan kommissionen och de nederländska 
myndigheterna, som svarade på tillverkarens inlaga. De nederländska myndigheterna sände 
sedan ett skriftligt svar och en videokassett till kommissionen.  

MTD Products AG underrättade kommissionen om att de i januari 2003 lagt till de uppgifter 
som saknades i bruksanvisningen och bifogade en kopia av den ändrade bruksanvisningen.  

När det gäller den bakre skyddskåpan hävdade tillverkaren att skyddet överensstämde med 
kraven i punkterna 4.2.1.1 och 4.2.1.2 i standarden EN 836. Han förklarade att kåpan var 
utformad så att den automatiskt skulle stängas i kraft av sin egen vikt. Tillverkaren medgav att 
när motorn var i gång öppnade sig skyddskåpan lite på grund av luftflödet från de roterande 
knivarna, men hävdade samtidigt att detta inte utgjorde någon säkerhetsrisk för personer. 
Detta bevisades av att gräsklipparen klarade såväl provningen av dess benägenhet att slunga 
ut föremål som fotprovningen i punkterna 4.2.2.3 och 4.2.2.6 i standarden.  

Kommissionen noterar att vid de demonstrationer och prov som tillverkaren utfört var 
gräsklipparen i stationärt läge och den var inställd på den lägsta klipphöjden (30 mm). De 
prov som de nederländska myndigheterna utförde visade att den bakre skyddskåpan öppnades 
i en vinkel på 40° i förhållande till knivkåpan då klipphöjden var inställd på den högsta nivån 
(85 mm). Dessutom öppnades det bakre skyddet fullständigt när gräsklipparen användes i 
blåsigt väder. Kommissionen anser att de prov som utförts för de nederländska 
myndigheternas räkning har visat att vid normal användning öppnades den bakre skyddskåpan 
på grund av luftdraget i så hög grad att kåpan inte på ett effektivt sätt kunde skydda 
användarna mot kontakt med knivarna eller mot att träffas av föremål som slungades ut från 
knivkåpan. 

Mot bakgrund av kommentarerna från berörda parter och den tekniska dokumentation som 
styrker detta, anser kommissionen att den bakre skyddskåpan på gräsklipparen HD 48 L, 
tillverkad av MTD Products AG inte uppfyller utformningskraven i standarden EN 836, 
punkterna 4.2.1.1 och 4.2.1.2, samt att detta konstruktionsfel innebär att maskinen inte 
överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i punkterna 1.3.3 
och 1.3.7 i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Denna bristande överensstämmelse medför 
allvarliga skaderisker för såväl användarna av maskinen som för andra personer.  

Sedan kommissionen följt det föreskrivna förfarandet finner den att det förbud som de 
nederländska myndigheterna utfärdat är berättigat.  

Utfärdat i Bryssel 19/XI/2004 

 På kommissionens vägnar 
 Olli REHN 
 Ledamot av kommissionen 




