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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/530
ze dne 1. dubna 2016
o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES,
kterým se zakazuje uvádět na trh jeden typ elektrického generátoru
(oznámeno pod číslem C(2016) 1779)
(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)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2 směrnice 2006/42/ES uvědomilo Německo Komisi o opatření,
kterým se zakazuje uvádět na trh elektrický generátor typu Rotenbach FO-65/LB2600 vyráběný společností
Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Čína a distribuovaný společností FRINGO GmbH & Co. KG,
Německo.

(2)

Důvodem k přijetí opatření byl nesoulad tohoto elektrického generátoru se základními požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I směrnice 2006/42/ES.

(3)

Oddíl 1.5.1 přílohy I směrnice 2006/42/ES týkající se přívodu elektrické energie vyžaduje, aby strojní zařízení
napájené elektrickou energií bylo navrženo, konstruováno a vybaveno tak, aby mohla být vyloučena veškerá
nebezpečí způsobená elektřinou. Tento elektrický generátor měl tyto nedostatky:
— nekryté kabely mezi spínačem zapalování a zapalovacím mechanismem benzínového motoru a volně
přístupná 12voltová baterie mohly v případě poruchy způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár a zkrat
baterie,
— ačkoli byla zadní část ovládacího panelu generátorového soustrojí zakryta krytem, vstup kabelu (kabel
generátoru) a otvor v krytu byly navrženy tak, že bylo možné dostat se k částem kontaktů voltmetru
a částem elektrické zásuvky se zvýšeným stupněm krytí, které jsou pod napětím 230 V,
— některé součástky ovládacího panelu neodpovídaly stupni krytí IPX3,
— několik ochranných vodičů bylo spojeno ke svorkovnici zapojené k elektrické zásuvce o napětí
400 V i k elektrické zásuvce o napětí 230 V,
— konce vodičů byly pocínované a neměly žádná zpevňující zakončení, což zvyšovalo riziko potencionálně
smrtelného úrazu elektrickým proudem v případě, že by se uživatel dotkl části výrobku, který by v té chvíli
byl pod vysokým napětím,
— kromě ochranných vodičů (dvoubarevná kombinace ZELENÁ/ŽLUTÁ) nebyl žádný z vodičů jasně identifiko
vatelný. Schéma zapojení, které by mohlo být použito pro identifikaci kabelů, nebylo k dispozici,
— barevné značení používané pro různé typy kabelů nesplňovalo požadavky.

(4)

Oddíl 1.7.3 přílohy I směrnice 2006/42/ES týkající se značení strojního zařízení vyžaduje, aby bylo značení
strojního zařízení čitelné a nesmazatelné a obsahovalo základní údaje. Benzínový elektrický generátor neměl
štítek s označením „generátorové soustrojí s nízkým výkonem“. Štítky s údaji byly pouze nalepeny a bylo snadné
je odstranit. Chyběl název společnosti a úplná adresa výrobce.

(1) Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.
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(5)

Komise vyzvala společnosti Fringo GmbH&Co.KG a Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, aby
k opatření přijatému Německem předložila své připomínky. Komisi nebyla doručena žádná odpověď.

(6)

Přezkoumáním důkazů předložených německými orgány bylo potvrzeno, že benzínový elektrický generátor
vyráběný společností Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a distribuovaný společností Fringo
GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlín nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/42/ES a v důsledku toho uživatelům hrozí vážné riziko úrazu.
Opatření přijaté Německem je proto vhodné považovat za oprávněné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Opatření přijaté Německem, kterým se zakazuje uvádět na trh elektrický generátor typu Rotenbach FO-65/LB2600
vyráběný společností Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Čína a distribuovaný společností Fringo
GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlín, je oprávněné.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. dubna 2016.
Za Komisi
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise

