
A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2008. november 27.)

a 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a magyar hatóságok
által a POWER GT márkájú kézi sarokcsiszoló gép tekintetében elfogadott tiltó intézkedésről

(MD-2007-138)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 307/02)

1. A magyar hatóságok értesítése

A tagállamok gépekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről
szóló 98/37/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy
a tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak
biztosítására, hogy az irányelv hatálya alá tartozó gépeket csak
akkor lehessen forgalomba hozni vagy üzembe helyezni, ha
megfelelő üzembe állítás és karbantartás, illetve rendeltetésszerű
használat esetén nem veszélyeztetik a személyek egészségét és
biztonságát, adott esetben pedig a háziállatokat vagy a tulajdont.

Az irányelv 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben
egy tagállam megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel ellátott gép
rendeltetésszerű használat esetén veszélyeztetheti a személyek
biztonságát, és adott esetben a háziállatokat vagy a tulajdont,
köteles meghozni minden megfelelő intézkedést, hogy ezt a
gépet a forgalomból kivonja, forgalomba hozatalát, üzembe állí-
tását vagy használatát megtiltsa, vagy szabad mozgását korlá-
tozza. A tagállam minden ilyen intézkedésről haladéktalanul
tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve döntése indokát.

2007. július 23-án a magyar hatóságok a POWER GT márkájú,
PG/AG 0110 típusú, kézi tartású, hordozható elektromos sarok-
csiszoló gép forgalomba hozatalát megtiltó intézkedésről értesí-
tették az Európai Bizottságot. A gép gyártója a Wuyi Gongli
Electric Machine Co., Ltd, Feng Huang Shan Industrial Zone,
Dong Gan, Wuyi County, Zheijang 321201, Kínai Népköztár-
saság, forgalmazója pedig a REMOND Hungary Kft., H-1211
Budapest, Déli út 15/A.

Az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az
érintett felekkel folytatott konzultációt követően köteles nyilat-
kozni arról, hogy a kérdéses intézkedést indokoltnak tartja-e
vagy sem. Ha az intézkedést indokoltnak tartja, a Bizottság
köteles tájékoztatni a tagállamokat, hogy azok a 2. cikk
(1) bekezdésében előírt kötelezettségeiknek megfelelően minden
szükséges intézkedést megtehessenek az érintett géppel kapcso-
latban.

2. A magyar hatóságok indokolása

A magyar hatóságok azzal indokolták intézkedésüket, hogy a
kézi sarokcsiszoló gép nem felelt meg a 98/37/EK irányelv
I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek (az EN 50144-1:1998 „Motoros
villamos kéziszerszámok biztonsága – 1. rész: Általános elő-
írások” és az EN 50144-2-3:2002 „Villamos motoros kéziszer-
számok biztonsága – 2-3. rész: Köszörűk, tárcsás csiszolók és

polírozók egyedi követelményei” című harmonizált európai
szabványokra való hivatkozással).

1.5.1. Villanyáram okozta veszélyek és 1.5.6. – Tűzveszély

A gép a nem rögzített belső huzalozás miatt tűzveszélyes,
mivel ez rövidzárlatot okozhat.

1.7.3. Jelölések

A termékhez csatolt jelölések nem voltak kellően
tartósak.

3. A Bizottság véleménye

2007. november 15-én a Bizottság írásban felkérte a REMOND
Hungary Kft.-t, hogy közölje a magyar hatóságok által megtett
intézkedésre vonatkozó észrevételeit.

A felkérésre mindeddig nem érkezett válasz.

Az Európai Bizottsághoz eljuttatott beadvány azonban tartalma-
zott egy levelet, amelyet 2007. március 7-én a REMOND
Hungary Kft. intézett a magyar hatóságokhoz, kijelentve, hogy
nem tud megfelelőségi igazolást bemutatni a kérdéses sarokcsi-
szoló gépről, mivel a kínai gyártótól ilyen tanúsítvány nem érke-
zett. Ezért a cég már utasította ügyfeleit, hogy vonják vissza a
sarokcsiszolót a piacról, és nem tudott magyarázatot adni arra
nézve, hogy miért maradtak mégis egyes gépek forgalomban a
magyar hatóságok intézkedésének meghozatala idején.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a Bizottság úgy
tekinti, hogy a magyar hatóságok bebizonyították, hogy a korlá-
tozó intézkedés által érintett gép nem felel meg a fent említett
alapvető egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak. E szabály-
talanságok a szóban forgó gépet használó személyek számára
komoly kockázatot jelentenek.

Az előírt eljárások lefolytatása után a Bizottság azon a vélemé-
nyen van, hogy a magyar hatóságok által hozott intézkedés
indokolt.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

a Bizottság alelnöke
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