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KOMMISSIONENS YTTRANDE 

19/XI/2004 

enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG rörande de 
nederländska myndigheternas förbud mot vissa gräsklippare 

MD-2003-84 
(Text av betydelse för EES) 

Enligt artikel 7 i direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
maskiner, ska en medlemsstat som konstaterar att maskiner med CE-märkning vilka används i 
enlighet med sitt avsedda ändamål kan utgöra en säkerhetsrisk för personer och eventuellt 
husdjur eller egendom, vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka sådana maskiner från 
marknaden, förbjuda deras utsläppande på marknaden, ibruktagande eller användning, eller 
begränsa deras fria rörlighet. 

Genom kungörelse nr 25004401 av den 19 september 2002 utfärdade de nederländska 
myndigheterna ett förbud mot utsläppande på marknaden av en bensindriven 
rotorgräsklippare av märket CASTELGARDEN av typ TD 484, tillverkad och utsläppt på EG-
marknaden av Castelgarden S. p. A., Via del Lavoro 6, IT-31033, Castelfranco Veneto, 
Italien. 

De nederländska myndigheterna underrättade kommissionen om åtgärden den 5 augusti 2003. 
De angav att deras beslut föranleddes av maskinens bristande överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som avses i artikel 3 i direktiv 98/37/EG, särskilt 
kraven i punkt 1.3.3 i bilaga I till direktivet. Anmälan grundade sig på en rapport om de 
provningar som utförts för de nederländska myndigheternas räkning i enlighet med 
specifikationerna i den harmoniserade europeiska standarden EN 836: 1997 – 
Trädgårdsmaskiner – Motordrivna gräsklippare – Maskinsäkerhet. 

I provningsrapporten påpekades att när gräsuppsamlaren var fastmonterad fanns det en linje i 
tangentens riktning från den cirkel som knivänden beskrev genom utmatningsöppningen som 
inte skar knivkåpan eller någon skyddskåpa. Gräsklipparen uppfyllde alltså inte 
utformningskraven i punkt 4.2.1.1.3 i standarden EN 836 beträffande öppna 
utmatningsöppningar. De nederländska myndigheterna ansåg därför att det var möjligt att ett 
föremål kunde slungas ut från knivarna genom öppningarna i gräsuppsamlaren och orsaka 
personskador.  

Enligt artikel 7.2 i direktiv 98/37/EG ska kommissionen, om den efter samråd med berörda 
parter anser att åtgärden är befogad, omedelbart underrätta den medlemsstat som tog 
initiativet och övriga medlemsstater om detta. I ett brev av den 18 september 2003 gav 
kommissionen tillverkaren tillfälle att meddela kommissionen sina kommentarer till åtgärden. 
Den 30 september 2003 svarade tillverkaren kommissionen och protesterade mot de 
nederländska myndigheternas slutsatser. Tillverkaren bifogade också provningsrapporter till 
stöd för sin sak.  

Tillverkaren hävdade att det tangentprov som beskrivs i punkt 4.2.1.1.3 i standarden EN 836 
endast kan tillämpas på gräsuppsamlaren under förutsättning att den inte fullständigt täcker 
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utmatningsöppningen, och att proven i så fall skulle endast ska tillämpas på springor. Enligt 
tillverkarens mening var de ”springor” som det refereras till i standarden öppningar mellan 
gräsuppsamlaren och gräsklipparens chassi. Tillverkaren ansåg inte att lufthålen i 
gräsuppsamlaren kunde betraktas som springor.  

Kommissionen noterar att punkt 4.2.1.1 i standarden EN 836 är en av de specifikationer som 
ska förebygga risker med utslungade föremål. Målet med tangentprovet i punkt 4.2.1.1.3 är att 
genom gräsklipparens utformning se till att inget föremål som slungas ut kan nå användaren 
utan att stoppas av knivkåpan eller en skyddskåpa. Om lufthålen i gräsuppsamlaren är 
utformade på ett sådant sätt att utslungade föremål kan gå igenom dem bör de behandlas som 
springor på vilka tangentprovet bör tillämpas.  

Mot bakgrund av kommentarerna från berörda parter och den tekniska dokumentation som 
styrker detta, anser kommissionen att de prov som utförts för de nederländska myndigheternas 
räkning visar att gräsklippare av typ TD 484, tillverkade av Castelgarden S.p. A., inte 
uppfyller utformningskravet i punkt 4.2.1.1.3 i standarden EN 836 och att detta 
konstruktionsfel innebär att maskinen inte överensstämmer med de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som avses i punkt 1.3.3 i bilaga I till direktiv 98/37/EG. Denna bristande 
överensstämmelse medför allvarliga säkerhetsrisker för personer på grund av att föremål kan 
slungas ut från knivkåpan.  

Sedan kommissionen följt det föreskrivna förfarandet finner den att det förbud som de 
nederländska myndigheterna utfärdat är berättigat.  

Utfärdat i Bryssel 19/XI/2004 

 På kommissionens vägnar 
 Olli REHN 
 Ledamot av kommissionen 




