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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 8.2.2016
om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en typ av
högtryckstvätt
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006
om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG 1, särskilt artikel 11.3, och
av följande skäl:
(1)

Spanien har i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 i direktiv 2006/42/EG underrättat
kommissionen om en åtgärd för att förbjuda utsläppande på marknaden av en
högtryckstvätt av typen Parkside PHD 100 B2, som tillverkas av Grizzly Gartengeräte
GmbH & Co. KG i Tyskland och saluförs av LIDL Supermercados, S.A.U. i Spanien.

(2)

Skälet till att vidta åtgärden var högtryckstvättens bristande överensstämmelse med de
grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

(3)

Enligt avsnitt 1.5.1 (Elektrisk matning) i bilaga I till direktiv 2006/42/EG ska en
maskin som är elektriskt matad vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att alla
riskkällor av elektrisk natur kan förebyggas. Enligt avsnitt 1.5.2 (Statisk elektricitet) i
samma bilaga I ska en maskin vara konstruerad och tillverkad så att uppkomst av
potentiellt farliga elektrostatiska laddningar förhindras eller begränsas, och/eller vara
försedd med ett urladdningssystem.

(4)

Den EG-försäkran om överensstämmelse som tillverkaren har utfärdat för
högtryckstvätten hänvisade bland annat till den harmoniserade standarden EN 603352-67 :2009, "Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del
2-67: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling för kommersiellt bruk (IEC
60335-2-67:2002 (ändrad)+ A1:2005 (ändrad)".

(5)

Enligt de spanska myndigheterna hade högtryckstvätten följande brister:
Skyddsklassen mot skadlig vatteninträngning var lägre än nivån IPX7, som krävs
för handhållna apparater, vilket medför en risk för elchock. Detta uppfyller inte
kraven för handhållna apparater, vare sig i avsnitten 1.5.1 och 1.5.2 i bilaga I till
direktiv 2006/42/EG eller i punkt 6.2 i den harmoniserade standarden 60335-267:2009.
Den elektriska kabeln var kortare än 15 m, vilket medför en risk för elchock.
Detta uppfyller inte kraven för handhållna apparater, vare sig i avsnitten 1.5.1 och
1.5.2 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG eller i punkt 25.7 i den harmoniserade
standarden 60335-2-67:2009.
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Högtryckstvätten hade en öppning på mindre än 60 mm från golvet, vilket kan
medföra att vätska kommer i kontakt med spänningsförande delar och därmed en
risk för elchock. Detta uppfyller inte kraven, vare sig i avsnitten 1.5.1 och 1.5.2 i
bilaga I till direktiv 2006/42/EG eller i punkt 22.101 i den harmoniserade
standarden EN 60335-2-67:2009.

sv

(6)

Kommissionen har uppmanat tillverkaren, Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG,
och distributören, LIDL Supermercados, S.A.U., att lämna sina synpunkter på den
åtgärd som Spanien har vidtagit.

(7)

Inget svar har inkommit från tillverkaren. I det svar som inkommit från distributörens
ombud ansåg distributören att maskinen är en bärbar apparat och att de lägre tekniska
kraven, skyddsklassen och den elektrisk kabelns längd uppfyllde kraven för bärbara
apparater, medan de brister som de spanska myndigheterna hade påtalat gällde kraven
på handhållna apparater. När det gäller öppningen ansåg distributören att kravet var
uppfyllt, eftersom högtryckstvätten inte hade några aktiva delar på mindre avstånd än
60 mm från marken.

(8)

Enligt de tillgängliga dokumenten hade de tekniska säkerhetskravens olika nivåer som
de spanska myndigheterna och distributören beaktat ett direkt samband med frågan om
huruvida högtryckstvätten skulle klassificeras som en handhållen apparat eller bärbar
apparat enligt definitionerna i den harmoniserade standarden EN 60335-1, "Elektriska
hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna
fordringar". Dessutom ska standarden EN 60335-2- 67 tillämpas i kombination med
EN 60335-1.

(9)

Analysen av de uppgifter som de spanska myndigheterna lämnat och de dokument
som distributören tillhandahållit ledde till slutsatsen att högtryckstvätten har dubbla
användningsområden, dvs. att den inte bara kan användas som en bärbar apparat,
enligt uppgift från distributören, utan även som en handhållen apparat, enligt de
spanska myndigheternas påpekande. Även om det skulle anses att högtryckstvätten är
en bärbar apparat skulle dess användning som handhållen apparat under alla
omständigheter kunna betraktas som en "rimligen förutsebar felaktig användning" i
enlighet med principerna för integration av säkerheten i avsnitten 1.1.2 och 1. 7.4.1 i
bilaga I till direktiv 2006/42/EG, där det ställs krav på att tillverkaren ska beakta
maskinens avsedda användning och dess rimligen förutsebara felaktiga användning.
Högtryckstvätten bör därför under alla omständigheter uppfylla de högre tekniska
säkerhetskraven för handhållna apparater.

(10)

Högtryckstvätten av typen Parkside PHD 100 B2, som tillverkas av Grizzly
Gartengeräte GmbH & Co. KG i Tyskland och saluförs av LIDL Supermercados,
S.A.U. i Spanien, uppfyller därför inte de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som
avses i artikel 5.1 a i direktiv 2006/42/EG. Den bristande överensstämmelsen medför
allvarliga skaderisker för användarna. Den åtgärd som Spanien vidtagit bör därför
betraktas som berättigad.
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HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖLJANDE.
Artikel 1

Den åtgärd som Spanien vidtagit för att förbjuda utsläppande på marknaden av en
högtryckstvätt av typen Parkside PHD 100 B2, som tillverkas av Grizzly Gartengeräte GmbH
& Co. KG i Tyskland och saluförs av LIDL Supermercados, S.A.U. i Spanien, är berättigad.
Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstatema.
Utfärdat i Bryssel den 8.2.2016

På kommissionens vägnar
Elibieta BIENKOWSKA
Ledamot av kommissionen

VIDIMERAD KOPIA
(. C),
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