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L 83/70

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 21. března 2003
o zveřejnění odkazu na normu EN 1495:1997 „Zdvihací plošiny — Stožárové šplhací pracovní plošiny“
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES
(oznámeno pod číslem K(2003) 831)
(Text s významem pro EHP)

(2003/224/ES)

Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne
21. dubna 1997 a zveřejněná v Úředním věstníku Evropských
společenství dne 13. března 1998 (5) nesplňuje zcela
základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES
ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se strojních zařízení (1), ve znění směrnice
98/79/ES (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

(5)

Komise uznává, že používání dotyčného strojního zařízení
může být nebezpečné, protože norma EN 1495:1997
nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou stanoveny v příloze I směrnice 98/37/ES
pro návrh a provedení strojního zařízení a bezpečnostních
součástí, zejména požadavky bodu 1.5.15 „Nebezpečí
uklouznutí, zakopnutí nebo pádu“, bodu 1.7.4 „Návod
k používání“ a bodu 6.3 „Nebezpečí pádu osob z kabiny“.
Zejména pokud se týká bodu 5.3.2.4, posledního pododstavce bodu 7.1.2.12, tabulky 8 a obrázku 9 normy EN
1495:1997, má Komise za to, že opatření učiněná v návrhu
a provedení plošiny nepostačují k záruce vysoké úrovně
bezpečnosti při všech předvídatelných způsobech použití
výrobku.

(6)

V zájmu bezpečnosti a právní jistoty by zveřejnění uvedené
normy mělo být provázeno vhodným upozorněním a členské státy by měly připojit stejné upozornění k vnitrostátním normám, které normu EN 1495:1997 přejímají.

(7)

Odkaz na normu EN 1495:1997 by z toho důvodu měl
být nově zveřejněn,

s ohledem na stanovisko stálého výboru zřízeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů (3), ve znění směrnice 98/48/ES (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Článek 2 směrnice 98/37/ES stanoví, že strojní zařízení
mohou být uváděna na trh a do provozu pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost osob, domácích zvířat nebo
majetku, jsou-li náležitě instalována, udržována a používána k určeným účelům.
Jestliže vnitrostátní norma, která přejímá harmonizovanou
normu, na niž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku
Evropských společenství, obsahuje jeden nebo více základních
požadavků na bezpečnost, pak se u strojních zařízení vyrobených podle této normy předpokládá, že splňují příslušné
základní požadavky.
Členské státy jsou povinny zveřejňovat odkazy na vnitrostátní normy přejímající harmonizované normy zveřejněné
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 98/37/ES Nizozemsko formálně vzneslo námitku, že norma EN 1495:1997 přijatá
Úř. věst. L 207, 23.7.1998, s. 1.
Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.
Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Odkaz na normu EN 1495:1997 se nahrazuje zněním, které je
uvedeno v příloze.
(5) Úř. věst. C 78, 13.3.1998, s. 2.
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Článek 2
K odkazu na vnitrostátní normu přejímající harmonizovanou normu EN 1495:1997, zveřejňovanému podle čl. 5
odst. 2 směrnice 98/37/ES, připojí členské státy stejné upozornění jako k odkazu na normu EN 1495:1997
uvedenému v příloze.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 21. března 2003.
Za Komisi
Erkki LIIKANEN

člen Komise
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PŘÍLOHA
Zveřejnění názvů a referenčních čísel harmonizovaných norem podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/37/ES

Evropský normalizační orgán (1)

CEN

Referenční číslo

EN 1495:1997

Název harmonizované normy

zdvihací plošiny – stožárové šplhací pracovní plošiny

Upozornění: Toto zveřejnění se netýká bodu 5.3.2.4, posledního pododstavce bodu 7.1.2.12, tabulky 8 a obrázku 9 normy EN
1495:1997, které nezakládají předpoklad shody s ustanoveními směrnice 98/37/ES.
(1) Evropské normalizační orgány:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.
— ETSI: 650, route de Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16.

Poznámka:
Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď u evropských normalizačních orgánů, nebo u vnitrostátních
normalizačních orgánů, jejichž seznam je uveden v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (1).
Zveřejnění odkazu v Úředním věstníku Evropských společenství neznamená, že dotyčná norma je dostupná ve všech
jazycích Společenství.
Komise uvedený seznam aktualizuje.
Další harmonizované normy týkající se strojních zařízení byly zveřejněny v dřívějších vydáních Úředního věstníku
Evropských společenství. Úplný aktualizovaný seznam je uveden na serveru Europa na internetové adrese:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

(1)

Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
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