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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1159
ze dne 13. července 2015
týkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění úhlové brusky vyráběné společností Varo, Belgie na trh
(oznámeno pod číslem C(2015) 4664)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
a o změně směrnice 95/16/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Španělsko oznámilo Komisi opatření, kterým se zakazuje uvádět úhlovou brusku, model Powerplus POWX060,
vyráběnou společností Varo, Belgie na trh.

(2)

Tato úhlová bruska byla opatřena označením CE podle směrnice 2006/42/ES.

(3)

Důvodem k přijetí tohoto opatření byl nesoulad této úhlové brusky se základními požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I směrnice 2006/42/ES, body 1.3.2 – Riziko destrukce během
provozu, 1.7.3 – Značení strojního zařízení a 1.7.4.2 – Obsah návodu k používání, protože tento přístroj neuspěl
ve zkoušce odolnosti, kdy došlo k rozpadu krytu kotouče s následným rizikem, že bude kotouč vysokou rychlostí
vymrštěn na pracovníka obsluhujícího přístroj.

(4)

K oznámení byla připojena inspekční zpráva, kterou vypracovala laboratoř Labolatorio de Maquinas y
Mecanismos, Madrid.

(5)

Komise napsala výrobci a distributorovi a vyzvala je, aby předložili své připomínky k opatření přijatému
španělskými orgány. Výrobce ve své odpovědi uvedl, že výrobek byl dobrovolně stažen z trhu a že již byla přijata
nápravná opatření v souvislosti s následnými výrobky.

(6)

Dostupná dokumentace, vyjádřené připomínky a opatření přijatá dotčenými stranami ukazují, že úhlová bruska,
model Powerplus POWX060, nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené ve
směrnici 2006/42/ES. Opatření přijaté Španělskem je proto vhodné považovat za oprávněné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Opatření přijaté Španělskem, kterým se zakazuje uvádění úhlové brusky, model Powerplus POWX060, vyráběné
společností Varo, Belgie na trh, je oprávněné.
(1) Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.
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Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2015.
Za Komisi
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise

