
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1159 

z dnia 13 lipca 2015 r. 

w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu szlifierki kątowej produkowanej 

przez przedsiębiorstwo Varo Belgia 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4664) 

(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 powiadomiła Komisję o środku mającym na celu zakazanie wprowadzania do obrotu szlifierki kątowej 
Powerplus model POWX060 produkowanej przez przedsiębiorstwo Varo Belgia. 

(2)  Wspomniana szlifierka kątowa opatrzona była oznakowaniem CE zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE. 

(3)  Przyczyną wprowadzenia środka była niezgodność szlifierki kątowej z zasadniczymi wymaganiami w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE w pkt 1.3.2 – Ryzyko 
uszkodzenia podczas pracy, 1.7.3 – Oznakowanie maszyny i 1.7.4.2 – Treść instrukcji, ponieważ urządzenie nie 
przechodzi pomyślnie badania wytrzymałości, podczas którego następuje pęknięcie osłony tarczy, czego skutkiem 
jest ryzyko wyrzucenia jej z wielką prędkością na pracownika. 

(4)  Powiadomieniu towarzyszyło sprawozdanie z kontroli sporządzone przez Laboratorio de Máquinas y 
Mecanismos w Madrycie. 

(5)  Komisja zwróciła się na piśmie do producenta i dystrybutora, wzywając ich do przedstawienia uwag na temat 
środka wprowadzonego przez Hiszpanię. W odpowiedzi producent stwierdził, że wspomniany produkt został 
dobrowolnie wycofany z rynku, a w odniesieniu do kolejnych produktów przedsięwzięto środki naprawcze. 

(6)  Z dostępnej dokumentacji, zgłoszonych uwag oraz działań podjętych przez zainteresowane strony wynika, że 
szlifierka kątowa Powerplus model POWX060 nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 2006/42/WE. Należy zatem uznać środek wprowadzony przez 
Hiszpanię za uzasadniony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Środek wprowadzony przez Hiszpanię w celu zakazania wprowadzania do obrotu szlifierki kątowej Powerplus model 
POWX060 produkowanej przez przedsiębiorstwo Varo Belgia jest uzasadniony. 
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(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Członek Komisji  
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