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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 25. októbra 2000
o vyradení odkazov na normu EN 703 „poľnohospodárske stroje – rezačky siláže – bezpečnosť“
zo zoznamu odkazov na normy v rámci vykonávania smernice 98/37/ES
(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 3104)
(Text s významom pre EHP)

(2000/693/ES)
vaní rezačiek siláže vyrobených v súlade s normou EN 703
vyskytlo mnoho smrteľných úrazov. V dôsledku toho
Taliansko dospelo k záveru, že táto norma nespĺňa
základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti
smernice a že je potrebné, aby boli odkazy vyradené z uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, aby tak
táto norma už neposkytovala predpoklad súladu so smernicou;

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu 98/37/ES Európskeho parlamentu
a Rady z 22. júna 1998 o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení (1), naposledy
zmenenú a doplnenú smernicou 98/79/ES (2), najmä na jej článok 6 ods. 1,
so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného smernicou
98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998
o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických
noriem a nariadení (3),

(7)

technický výbor CEN/TC 144 preskúmal tento problém
a začal revidovať túto normu. Vzhľadom k značným problémom, na ktoré pri revízií narazil, dospel k záveru, že
potrvá niekoľko rokov, pokiaľ bude zrevidovaná norma
môcť byť ratifikovaná.

keďže:

(8)

s ohľadom na predpokladané oneskorenie sa navrhuje okamžité zrušenie odkazov na túto normu, aby sa v budúcnosti zamedzilo jej použitie ako zosúladenej normy,

(1)

(2)

zmenený a doplnený článok 2 smernice 98/37/ES stanovuje, že strojové zariadenia sa môžu uviesť na trh a do prevádzky iba v prípade, že neohrozujú zdravie a bezpečnosť
osôb, prípadne aj domácich zvierat alebo majetku, za predpokladu, že sú správne nainštalované, udržiavané a používané pre príslušný účel;
pri strojových zariadeniach, ktoré sú v súlade so zosúladenými normami, na ktoré odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sa predpokladá splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia
a bezpečnosti podľa zmeneného a doplneného článku 3
smernice 98/37/ES;

(3)

členské štáty sú povinné uverejniť odkazy na vnútroštátne
normy, ktorými sa pretvárajú zosúladené normy;

(4)

odkazy zosúladených noriem EN 703:1995 „poľnohospodárske stroje – rezačky siláže – bezpečnosť“ boli uverejnené
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 229 z 8. augusta 1996 v rámci vykonávania zmenenej a doplnenej smernice 98/37/ES;

(5)
(6)

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Odkazy normy EN 703 „poľnohospodárske stroje – rezačky siláže
– bezpečnosť“ sa z uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev vyraďujú. V dôsledku toho používanie tejto normy už
neposkytuje predpoklad súladu so základnými požiadavkami
na ochranu zdravia a bezpečnosti podľa zmenenej a doplnenej
smernice 98/37/ES.
Článok 2
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.
V Bruseli 25. októbra 2000
Za Komisiu

v súčasnej dobe táto norma ešte stále poskytuje predpoklad
súladu;

Erkki LIIKANEN

Taliansko oznámilo, že na vlastnom území sa pri použí-
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