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mot en bordssåg av märket STAR TOOLS 
 

MD-2004-105 
(Text av betydelse för EES) 

1. DE SPANSKA MYNDIGHETERNAS ANMÄLAN 

Enligt artikel 2.1 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
maskiner skall medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att maskiner som 
omfattas av direktivet släpps ut på marknaden eller tas i bruk endast om detta inte medför risk 
för personers hälsa och säkerhet, samt, i förekommande fall, för husdjur och egendom, under 
förutsättning att maskinerna har installerats och underhålls på riktigt sätt samt används för 
avsett ändamål. 

I artikel 7.1 i direktivet fastställs att när en medlemsstat konstaterar att en maskin med 
CE-märkning som används på avsett sätt kan äventyra människors och eventuellt husdjurs och 
egendoms säkerhet, skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna 
maskinen från marknaden och förbjuda att den släpps ut på marknaden och tas i bruk samt 
begränsa dess fria rörlighet. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen om 
denna åtgärd och om skälen för beslutet. 

Den 28 oktober 2004 anmälde de spanska myndigheterna till Europeiska kommissionen att de 
vidtagit restriktiva åtgärder mot en bordssåg av typen STAR TOOLS STT TS251, som 
importerats och släppts ut på EU-marknaden av Vic Van Rompuy N.V., Industriestraat 1, 
BE-2500 Lier, Belgien.  

Enligt artikel 7.2 i direktivet skall kommissionen, efter samråd med de berörda parterna, ange 
om den anser att åtgärderna var befogade. Om kommissionen konstaterar att åtgärderna var 
befogade skall den underrätta medlemsstaterna om detta, så att de kan vidta lämpliga åtgärder 
beträffande den aktuella maskinen i enlighet med skyldigheterna i artikel 2.1. 

2. DE SPANSKA MYNDIGHETERNAS SKÄL 

Åtgärderna motiverades av att maskinen inte uppfyllde följande grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav i bilaga I till direktiv 98/37/EG: 

– 1.7.0 – Informationsanordningar: Rotationsriktningen var inte markerad på maskinens 
fasta del.  

– 1.7.3 – Märkning: Märkskylten var inte fullständig och inte översatt till spanska. Det fanns 
inga uppgifter om tillverkarens adress, tillverkningsår eller serienummer.  
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– 1.7.4 a och c – Anvisningar: Bruksanvisningen innehöll inga uppgifter om hur kabeln skall 
monteras och inte heller att sågen inte skall användas som spårfräs. 
Monteringsanvisningarna fanns inte på spanska.  

De spanska myndigheterna bedömde maskinen med hänvisning till specifikationerna i den 
europeiska harmoniserade standarden EN 61029-2-1: 2003: Transportabla motordrivna 
elverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på cirkelsågar.  

3. MASKINIMPORTÖRENS KOMMENTARER 

I ett brev av den 23 juni 2005 bad kommissionen importören inkomma med synpunkter på de 
restriktiva åtgärder som vidtagits av de spanska myndigheterna. Importören, Vic Van Rompuy 
N.V., svarade den 4 juli 2005 att han inte hade några invändningar mot de spanska 
myndigheternas åtgärder och att han slutat importera denna typ av maskin.  

4. KOMMISSIONENS STÅNDPUNKT 

Mot bakgrund av de berörda parternas synpunkter och den tekniska dokumentationen anser 
kommissionen att bordssågen av typen STAR TOOLS STT TS251 inte uppfyller de 
väsentliga hälso- och säkerhetskraven i punkterna 1.7.0, 1.7.3, 1.7.4 a and c i bilaga I till 
direktiv 98/37/EG och att dessa brister medför risk för skador på grund av felaktig montering 
eller användning. Kommissionen noterar att denna typ av maskin inte längre importeras av 
Vic Van Rompuy N.V., men att den kan släppas ut på marknaden av andra importörer.  

Efter att ha följt det förfarande som föreskrivs anser kommissionen därför att de spanska 
myndigheternas åtgärder är befogade. 

Utfärdat i Bryssel den 13/X/2006 
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