
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 października 2013 r. 

w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy zgodnie z art. 11 dyrektywy 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zakazującego wprowadzania do obrotu 
elektrycznego minipojazdu terenowego typu HB-ATV49Q-Electric produkowanego przez 

przedsiębiorstwo Huabao Electric Appliance Co. Ltd. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6552) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/499/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniającej dyrektywę 95/16/WE ( 1 ), w szczególności jej 
art. 11, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2006/42/WE władze 
niemieckie powiadomiły Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o środku zakazującym wprowadzania do 
obrotu elektrycznego minipojazdu terenowego typu 
HB-ATV49Q-Electric produkowanego przez przedsiębior
stwo Huabao Electric Appliance Co. Ltd., Zhiying Street, 
Guashan Industry Area, Yongkang, Zhejiang, Chiny 
i przywożonego do UE przez przedsiębiorstwo QBB 
Funsporthandel, Hofstraβe 21, 56841 Traben-Trarbach, 
Niemcy. 

(2) Podaną przez władze niemieckie przyczyną wprowa
dzenia tego środka była niezgodność minipojazdu tere
nowego z następującymi zasadniczymi wymaganiami 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określo
nymi w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE: 

— 1.3.2 – Ryzyko uszkodzenia podczas pracy 

występowało prawdopodobieństwo pęknięcia ramy 
pojazdu terenowego ze względu na niską jakość 
spoin spawanych, 

— 1.3.7 – Ryzyko związane z częściami ruchomymi 

swobodny dostęp do napędu pasowego, który nie był 
osłonięty, 

— 1.7.3 – Oznakowanie maszyny 

w oznakowaniu brakowało pełnej nazwy i adresu 
producenta, 

— 1.7.4 – Instrukcje 

brak instrukcji obsługi minipojazdu terenowego 
w języku niemieckim. 

(3) Władze niemieckie zauważyły również, że chociaż 
produkt nosił oznakowanie CE, nie była do niego dołą
czona deklaracja zgodności WE sporządzona i podpisana 
przez producenta lub jego upoważnionego przedstawi
ciela, czego wymaga art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
2006/42/WE. 

(4) Do powiadomienia dołączono sprawozdanie z kontroli 
sporządzone przez Landesamt für Umwelt, Wasserwirts
chaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz. 

(5) Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 3 dyrek
tywy 2006/42/WE Komisja zwróciła się do producenta 
i importera z prośbą o przedstawienie uwag w sprawie 
środka wprowadzonego przez władze Niemiec. Nie 
otrzymano odpowiedzi. 

(6) Analiza materiału dowodowego przedstawionego przez 
władze niemieckie potwierdziła, że elektryczny minipo
jazd terenowy typu HB-ATV49Q-Electric produkowany 
przez przedsiębiorstwo Huabao Electric Appliance Co. 
Ltd. nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 
2006/42/WE i że niezgodność ta stwarza ryzyko 
doznania obrażeń przez użytkowników, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Środek wprowadzony przez władze niemieckie, zakazujący 
wprowadzania do obrotu elektrycznego minipojazdu tereno
wego typu HB-ATV49Q-Electric produkowanego przez przedsię
biorstwo Huabao Electric Appliance Co. Ltd., jest uzasadniony. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 

Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
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