
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/903 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w celu objęcia zakazem wprowadzania na rynek przycinarki do trawy 

wytwarzanej przez NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd., Chiny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3800) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Hiszpania poinformowała Komisję o środku mającym na celu zakaz wprowadzania do obrotu przycinarki do 
trawy N1E-SPK-200 (CB200-08) wytwarzanej przez NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd, Chiny, przywożonej przez 
ADEO SERVICES, Francja i dystrybuowanej w Hiszpanii przez LEROY MERLIN, Hiszpania. 

(2)  Przycinarka do trawy opatrzona była oznakowaniem CE zgodnym z dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn. 

(3)  Powodem podjęcia przedmiotowego środka była niezgodność przycinarki do trawy z zasadniczymi wymaganiami 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE, w pkt 1.4.1 – 
Wymagania ogólne dotyczące osłony i urządzeń ochronnych, 1.4.2 – Wymagania szczególne dotyczące osłon 
oraz 1.7.3 – Oznakowanie maszyny, ze względu na odległość między płaszczyzną cięcia a osłoną krawędzi 
narzędzia mniejszą niż 10 mm, a tym samym narażającą na ryzyko zranienia. 

(4)  Hiszpania poinformowała dystrybutora o nieprawidłowościach. Dystrybutor podjął niezbędne środki w celu 
wycofania z rynku produktów niezgodnych z wymogami. 

(5)  Z dostępnej dokumentacji, zgłoszonych uwag oraz działań podjętych przez zainteresowane strony wynika, że 
przycinarka do trawy N1E-SPK-200 (CB200-08) nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpie
czeństwa określonych w dyrektywie 2006/42/WE. Należy zatem uznać środek wprowadzony przez Hiszpanię za 
uzasadniony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wprowadzony przez Hiszpanię środek zakazujący wprowadzania do obrotu przycinarki do trawy N1E-SPK-200 
(CB200-08) wytwarzanej przez NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd., Chiny, przywożonej przez ADEO SERVICES, Francja i 
dystrybuowanej w Hiszpanii przez LEROY MERLIN, Hiszpania jest uzasadniony. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Elżbieta BIEŃKOWSKA 

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