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(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) 

YTTRANDEN 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

KOMMISSIONENS YTTRANDE 

av den 11 februari 2011 

med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG vad gäller de 
nederländska myndigheternas förbud mot en elektrisk gräsklippare av märket Intratuin och typen 

07426 MD-2009-156 

(Text av betydelse för EES) 

(2011/C 45/01) 

1. De nederländska myndigheternas anmälan 

Enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om maskiner ( 1 ) (tillämpligt fram till den 29 december 2009) ska 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 människors hälsa och säkerhet samt i förekommande fall för 
husdjur och egendom, under förutsättning att maskinerna installerats och underhålls på riktigt sätt samt 
används för avsett ändamål. 

I artikel 7.1 i direktivet föreskrivs det att när en medlemsstat konstaterar att en maskin med CE-märkning 
som används på avsett sätt kan äventyra människors och i förekommande fall husdjurs och egendoms 
säkerhet, ska medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka maskinen från marknaden, 
förbjuda att den släpps ut på marknaden och tas i bruk eller begränsa dess fria rörlighet. Medlemsstaten 
ska omedelbart underrätta kommissionen om varje sådan åtgärd och om skälen för beslutet. 

Den 3 september 2009 anmälde de nederländska myndigheterna kommissionen att de utfärdat ett förbud 
mot utsläppande på marknaden av en elektrisk gräsklippare av märket Intratuin och typen 07426. Maskinen 
var tillverkad av YAT Electrical Appliance Co., Kina och hade släppts ut på EU-marknaden av Intratuin 
Trade & Logistics, PO Box 228, 3440 AE Woerden, Nederländerna. 

Följande handlingar ingick i den dokumentation som översänts till Europeiska kommissionen: 

— ”GS”-intyg nr S 50121261 utställt av TÜV Rheinland till YAT Electrical Appliance Co., Ltd, North 
Shiwei Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zheijang, Kina, rörande en elektrisk 
gräsklippare av typen YT5124AB. 

— Intyg om överensstämmelse med maskindirektivet nr AM 50121263 0001 utställt av TÜV Rheinland 
för samma typ av gräsklippare. 

— Försäljningsavtal SC0903028 utställt av YAT Electrical Appliance Co., Ltd. 23-25 Maosheng Road, 
Lianghui Industrypark, Yuyao, Ningbo, Kina, där det anges att produktreferenserna YT5124AB och 
07426 hänvisar till samma typ av gräsklippare.
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Enligt artikel 7.2 i direktivet ska kommissionen, efter samråd med de berörda parterna, ange om den anser 
att åtgärden är befogad. Om kommissionen anser att åtgärden är befogad ska den underrätta medlems
staterna om detta, så att de kan vidta lämpliga åtgärder beträffande den aktuella maskinen i enlighet med 
sina skyldigheter enligt artikel 2.1. 

2. De nederländska myndigheternas skäl 

Skälen för de nederländska myndigheternas beslut var att gräsklipparen inte uppfyller följande grundläg
gande hälso- och säkerhetskrav i bilaga I till direktiv 98/37/EG med hänvisning till de harmoniserade 
europeiska standarden EN 60335-2-77:2000 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – 
Säkerhet – Del 2–77: Särskilda fordringar på nätanslutna förarledda gräsklippare, som det hänvisas till i 
”GS”-intyget från TÜV Rheinland: 

”1.3.3. – Risker orsakade av fallande eller utkastade föremål och 1.3.7. Förhindrande av risker i samband med 
rörliga delar. 

Det fanns en risk att gräsklipparen kunde orsaka skador, eftersom skyddskåpan som förhindrar kontakt 
med nedre delen av den roterande sågklingan sköt ut 0,6 mm i stället för de 3 mm som krävdes. Detta 
skulle kunna medföra allvarliga skador orsakade av utkastade föremål. 

1.7.4. – Bruksanvisning 

I bruksanvisningen fanns inga uppgifter om säker användning av gräsklipparen vid klippning av 
lutande markytor och vid körning baklänges.” 

3. Kommissionens yttrande 

I en skrivelse av den 30 juli 2010 uppmanade kommissionen Intratuin, som hade släppt ut den elektriska 
gräsklipparen av märket Intratuin och typen 07426 på EU-marknaden, att yttra sig om de nederländska 
myndigheternas åtgärd. 

I en skrivelse av den 30 juli 2010 vände kommissionen sig också till TÜV Rheinland, som hade utställt 
försäkringar om överensstämmelse för den elektriska gräsklippare av typen YT5124AB som hävdades vara 
likvärdig med den elektriska gräsklippare av typen 07426 som omfattades av den nederländska åtgärden. 

I sitt svar av den 12 augusti 2010 bekräftade TÜV Rheinland att de hade utställt intygen nr S 50121261 
och nr AM 50121263 0001 för den elektriska gräsklipparen av typen YT5124AB. De hävdade att det 
provexemplar som de hade testat inte var behäftat med de brister i fråga om överensstämmelse som de 
nederländska myndigheterna hade konstaterat. De meddelade vidare att de inte kände till den elektriska 
gräsklipparen av typen Intratuin 07426 och att de inte kunde bekräfta att de två referensnumren YT5124AB 
och 07426 hänvisade till samma produkt. 

Hittills har inget svar inkommit från Intratuin. 

Kommissionen vill påpeka att varken Intratuin eller TÜV Rheinland har ifrågasatt den åtgärd som de 
nederländska myndigheterna har vidtagit. I försäljningsavtalet mellan YAT och Intratuin anges att de elekt
riska gräsklippare som sålts till Intratuin identifieras med hjälp av referensnr YT5124AB, den referens som 
omfattas av de två intyg, nr S 50121261 och nr AM 50121263 0001, som TÜV Rheinland har utställt. 

Mot bakgrund av den dokumentation som finns tillgänglig anser kommissionen att de nederländska myn
digheterna har visat att maskinerna som omfattas av förbudet inte uppfyller de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som det hänvisas till ovan. Denna bristande överensstämmelse ger upphov till allvarliga risker 
för de personer som använder denna maskin. 

Kommissionen har följt det föreskrivna förfarandet och finner att de nederländska myndigheternas åtgärder 
är befogade. 

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2011. 

På kommissionens vägnar 

Antonio TAJANI 
Vice ordförande
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