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1.

DE BRITTISKA 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 endast släpps ut på marknaden eller tas i bruk om detta inte medför risk
för personers hälsa och säkerhet, samt, i förekommande fall, 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 det 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
dessa åtgärder och om skälen för beslutet.
Den 20 juli 2006 anmälde de brittiska myndigheterna till Europeiska kommissionen att man
utfärdat ett förbud mot utsläppande på marknaden av en gräsuppsamlare av märket Kubota,
typ GCD 360, avsedd att monteras på åkbara gräsklippare av typen TG 1860.
Gräsuppsamlaren har tillverkats av Kubota Europe, 19-25 rue Jules Vercruysse, Zone
Industrielle, B.P. 50088, 95101 Argenteuil Cedex, Frankrike.
Enligt artikel 7.2 i direktivet skall kommissionen, efter samråd med de berörda parterna, ange
om den anser att åtgärden var befogad. Om kommissionen konstaterar att åtgärden var
befogad 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 BRITTISKA MYNDIGHETERNAS SKÄL

De brittiska myndigheterna utfärdade förbudet på grund av att det har inträffat olyckor där
personer skadats allvarligt av de roterande bladen i gräsuppsamlarens utkast. Förbudet
baserades på att gräsuppsamlaren inte uppfyller följande grundläggande hälso- och
säkerhetskrav i bilaga I till direktiv 98/37/EG.
1.1.2 – Principer för integration av säkerheten:
(a)
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Det hade inte vidtagits åtgärder för att hantera riskerna under sådana onormala
omständigheter som kan förutses, t.ex. när man avlägsnar gräs som fastnat.
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(b)

Risken för kontakt med de rörliga delarna hade inte undanröjts genom
inbyggda säkerhetsåtgärder, fastän det var möjligt med tanke på den tekniska
utvecklingsnivån.

(c)

Maskinen hade inte utformats för att förhindra risker vid sådan användning
som rimligen kan förväntas, t.ex. att man sticker in handen i gräsutkastet när
maskinen är igång.

1.3.7 – Förhindrande av risker i samband med rörliga delar och 1.4 – Krav på egenskaper
hos skydd och skyddsanordningar
Maskinens utformning gjorde det möjligt att avlägsna gräsuppsamlingsbehållaren eller
uppsamlingsröret för att komma åt de roterande bladen i utkastet. Gräsuppsamlingsbehållaren
var inte försedd med en spärranordning. Den tid det tog innan knivarna stod stilla vid
frikoppling krävde dessutom en låsanordning eller ett motsvarande system som gjorde det
omöjligt att komma åt knivarna innan det var riskfritt.
Som stöd för sin anmälan lämnade de brittiska myndigheterna en rapport från en specialiserad
hälso- och säkerhetsinspektör.
3.

TILLVERKARENS KOMMENTARER

I en skrivelse av den 29 september 2006 bad kommissionen tillverkaren att inkomma med
sina kommentarer om den åtgärd som vidtagits av de brittiska myndigheterna.
Tillverkaren inkom med en svarsskrivelse daterad den 18 oktober 2006. Tillverkaren
informerade kommissionen om att tillverkningen av åkbara gräsklippare av typen TG 1860
försedda med gräsuppsamlare av typen GCD 360 hade upphört i oktober 2004. Tillverkaren
meddelade att företaget hade vidtagit åtgärder för att ändra de gräsuppsamlare av typen
GCD 360 som används och finns i lager så att det inte finns någon risk för olyckor till följd av
att användare eller andra som befinner sig i närheten kommer i kontakt med rotorbladen.
Följande ändringar har gjorts:
– Man har monterat ett bättre skydd över uppsamlingsröret.
– Anordningen har kompletterats med en säkerhetsbrytare som hindrar föraren från att starta
gräsklipparen eller lämna förarplatsen med motorn på när styrdonet för gräsuppsamlaren är
i ”påkopplat läge”.
– Montering av en broms på utkastet så att rotorn stannar inom 5 sekunder när styrdonet för
gräsuppsamlaren har försatts i ”urkopplat läge”.
Tillverkaren framhöll att alla distributörer hade fått ett brev i januari 2005 tillsammans med
ett kundservicemeddelande, säkerhetsföreskrifter för användare och ett formulär för att
anteckna ändringarna. I februari 2005 fick distributörerna de nödvändiga delarna tillsammans
med monteringsanvisningar och en uppdaterad bruksanvisning. Tillverkaren har överlämnat
kopior av dessa dokument till kommissionen.

SV

SV

4.

KOMMISSIONENS STÅNDPUNKT

Mot bakgrund av den tillgängliga dokumentationen och de berörda parternas kommentarer
anser kommissionen att de brittiska myndigheterna har kunnat påvisa att gräsuppsamlaren av
märket Kubota, typ GCD 360, inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i
punkterna 1.1.2, 1.3.7 och 1.4 i bilaga I till direktiv 98/37/EG och att denna bristande
överensstämmelse medför risk för allvarliga personskador. Kommissionen noterar
tillverkarens påpekande att maskinen inte längre tillverkas och att tillverkaren har vidtagit
korrigerande åtgärder för de maskiner som är i drift och de som finns i lager.
Efter att ha följt det förfarande som föreskrivs anser kommissionen därför att de brittiska
myndigheternas åtgärder är befogade.
Utfärdat i Bryssel den 21/V/2007

På kommissionens vägnar
Günter Verheugen
Kommissionens vice ordförande
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