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KOMMISSIONENS YTTRANDE
av den 27 november 2008
med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG angående de
ungerska myndigheternas förbud mot en vinkelslip av märket MANS FRIEND MD-2007-139
(Text av betydelse för EES)

(2008/C 306/02)
1. De ungerska myndigheternas anmälan
Enligt artikel 2.1 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om maskiner ska medlemsstaterna
vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att de maskiner som
omfattas av direktivet endast får utsläppas på marknaden och
tas i bruk om de inte medför risk för människors samt, i förekommande fall, husdjurs eller egendoms hälsa eller säkerhet,
förutsatt att de installerats och underhålls på ett riktigt sätt samt
används för sitt avsedda ändamål.
I artikel 7.1 i direktivet föreskrivs att när en medlemsstat
konstaterar att en maskin med CE-märkning som används i
enlighet med sitt avsedda ändamål kan äventyra människors
samt, i förekommande fall, husdjurs och egendoms säkerhet ska
den vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna en sådan maskin
från marknaden, förbjuda dess utsläppande på marknaden,
ibruktagande eller användning eller begränsa dess fria rörlighet.
Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om
varje sådan åtgärd med angivande av skäl för beslutet.
Den 23 juli 2007 anmälde de ungerska myndigheterna till
Europeiska kommissionen ett förbud rörande utsläppande på
marknaden av en bärbar handelvinkelslip av märket MANS
FRIEND av typ MF 125-110. Maskinen tillverkas av Jinhua
Max-power Tools Co., Ltd, Western Binhong Road 558,
section 2, Jinhua Industrial Area, Zhejing, Kina och saluförs av
Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.
Ärendet som överlämnades till Europeiska kommissionen
omfattade följande handlingar:
— intyg nr 05SHW0991-01, daterat den 10 maj 2005, för en
vinkelslip av typ S1M-MP6-125, utfärdat av Intertek
Deutschland GmbH om beviljande av ”GS”-märket för
vinkelslipen,
— intyg nr JSH0411771, daterat den 8 maj 2005, och intyg
nr 531226, daterat den 10 maj 2005, för samma typ av
vinkelslip S1M-MP6-125 och utfärdade av Intertek ETL
SEMKO, Shanghai,
— en försäkran från Max-power Tools Co., daterad den 12 juli
2006, att vinkelslipen av typ S1M-MP6-125 är likvärdig
med den artikel MF 125-110 som är föremål för den
ungerska åtgärden,
— en EG-försäkran om överensstämmelse som den 18 juli
2006 avfattats av Baumann Hungary Kft. med hänvisning till
intyg nr JSH0411771.
Enligt artikel 7.2 i direktivet ska kommissionen, efter samråd
med berörda parter, ange om den finner en sådan åtgärd

befogad eller inte. Om åtgärden anses befogad ska kommissionen underrätta medlemsstaterna om detta så att de kan vidta
alla lämpliga åtgärder i fråga om den berörda maskinen i
enlighet med sina skyldigheter enligt artikel 2.1.

2. De ungerska myndigheternas skäl
Skälet för de ungerska myndigheternas åtgärd var att vinkelslipen inte uppfyller följande grundläggande hälso- och säkerhetskrav i bilaga I till direktiv 98/37/EG (med hänvisning till de
harmoniserade europeiska standarderna EN 50144-1:1998
”Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar” och EN 50144-2-3:2002 ”Elektriska handverktyg –
Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på slip- och polermaskiner”, till vilka hänvisas i tillverkaren EG-försäkran om överensstämmelse).
1.5.1 Eltillförsel
Den invändiga kabeldragningen var inte fäst och utgjorde
således en risk för elstöt.
1.5.6 Brandrisk
Under brandprovningen fattade maskinen eld, avgav rök
och stannade därefter.
1.7.4 Anvisningar
De flesta allmänna säkerhetsföreskrifter samt särskilda
föreskrifter för vinkelslip saknades i bruksanvisningen.
1.7.3 Märkning
Tillverkare och tillverkningsår var inte angivna på vinkelslipen.

3. Kommissionens yttrande
Den 15 november 2007 skrev kommissionen till Jinhua
Max-power Tools Co. och till Baumann Hungary Kft. som
undertecknat EG-försäkran om överensstämmelse och uppmanade dem att inkomma med sina synpunkter på den åtgärd som
vidtagits av de ungerska myndigheterna.
Den 15 november 2007 skrev kommissionen också till Intertek
ETL SEMKO, Shanghai och till Intertek Deutschland GmbH som
utfärdat intyg om överensstämmelse för den vinkelslip av typ
S1M-MP6-125 som sägs vara likvärdig med den vinkelslip av
typ MF 125-110 som var föremål för den ungerska åtgärden.
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Hittills har inget svar inkommit från Baumann Hungary Kft.,
Intertek ETL SEMKO eller Intertek Deutschland GmbH.
I ett svar av den 19 december 2007 hävdade företaget Jinhua
Max-power Tools Co. att det aldrig tillverkat eller salufört en
vinkelslip av märket ”Mans Friend”. Företaget uppgav dessutom
att de kinesiska myndigheterna undersökte ärendet men inte
fastställt vem som missbrukat företagets intyg och namn.
Mot bakgrund av tillgänglig dokumentation och berörda parters
synpunkter finner kommissionen att de ungerska myndigheterna
visat att den maskin som är föremål för den restriktiva åtgärden
inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som
avses ovan. Dessa bristande överensstämmelser ger upphov till
allvarliga risker för de personer som använder denna maskin.
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Efter att ha följt det föreskrivna förfarandet anser kommissionen
därför att den åtgärd som vidtagits av de ungerska myndigheterna är befogad.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2008.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

