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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 mars 2003
om offentliggörandet av referenser till standard EN 1495:1997 ”Lyftplattformar – Klätterplattformar” i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG
[delgivet med nr K(2003) 831]
(Text av betydelse för EES)

(2003/224/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

CEN (Europeiska standardiseringsorganisationen) antog
den 21 april 1997 och vars referenser offentliggjordes i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (5) den 13 mars
1998, inte till fullo uppfyller de grundläggande hälsooch säkerhetskraven.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/
37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (1), ändrat genom direktiv 98/
79/EG (2), särskilt artikel 6.1 i detta,

(5)

Enligt artikel 2 i direktiv 98/37/EG får maskiner bara
släppas ut på marknaden eller tas i bruk om de inte
medför någon säkerhetsrisk för personer, husdjur eller
egendom när de är riktigt installerade, underhålls riktigt
samt används för avsett ändamål.

Kommissionen medger att användningen av maskinerna
ifråga skulle kunna vara farlig, eftersom standard EN
1495:1997 inte uppfyller de grundläggande hälso- och
säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av
maskiner och säkerhetskomponenter som anges i bilaga
I till direktiv 98/37/EG, vilket särskilt gäller kraven
1.5.15 ”Risk för att halka, snubbla eller falla”, 1.7.4
”Anvisningar” och 6.3 ”Risk för personer att falla från
lastplanet”. Särskilt med hänsyn till punkt 5.3.2.4, sista
stycket i punkt 7.1.2.12, tabell 8 och figur 9 i standard
EN 1495:1997, anser kommissionen att de åtgärder som
vidtagits ifråga om plattformens konstruktion och tillverkning inte säkerställer en hög säkerhetsnivå vid alla
tänkbara slags användning.

(6)

När en nationell standard som överför en harmoniserad
standard, vars referenser har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning, omfattar ett eller flera grundläggande säkerhetskrav, förutsätts en maskin som tillverkas enligt denna standard uppfylla de relevanta
grundläggande säkerhetskraven.

Av säkerhetsskäl och med hänsyn till rättssäkerheten bör
offentliggörandet av referenserna till den standarden
kompletteras med en lämplig anmärkning, och medlemsstaterna bör lägga till samma anmärkning i de nationella
standarder som överför standard EN 1495:1997.

(7)

Referensen till standard EN 1495:1997 bör offentliggöras på nytt i enlighet med detta.

med beaktande av yttrandet från den permanenta kommitté
som inrättats enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (3),
ändrat genom direktiv 98/48/EG (4), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Medlemsstaterna skall offentliggöra referenser till nationella standarder som överför harmoniserade standarder
som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Med tillämpning av vad som anges i artikel 6.1 i direktiv
98/37/EG har Nederländerna framfört en formell invändning med motiveringen att standard EN 1495:1997, som
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

207, 23.7.1998, s. 1.
331, 7.12.1998, s. 1.
204, 21.7.1998, s. 37.
217, 5.8.1998, s. 18.

Artikel 1
Referenserna till standard EN 1495:1997 skall ersättas med
den text som anges i bilagan.
(5) EGT C 78, 13.3.1998, s. 2.
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Artikel 2
När medlemsstaterna, i kraft av artikel 5.2 i direktiv 98/37/EG, offentliggör referenser till den nationella
standard som överför den harmoniserade standarden EN 1495:1997, skall offentliggörandet omfatta en
anmärkning, som skall vara identisk med den som anges i referensen till standard EN 1495:1997 i bilagan.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Offentliggörande av rubriker och referenser för standarder som harmoniserats enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/37/EG
OEN (1)

CEN

Referens

EN 1495:1997

Rubrik på den harmoniserade standarden

Lyftplattformar – Klätterplattformar

Anmärkning: Detta offentliggörande gäller inte punkterna 5.3.2.4, 7.1.2.12 sista stycket, tabell 8 och figur 9 i standard
EN 1495:1997, för vilka offentliggörandet inte innebär något antagande om överensstämmelse med
bestämmelserna i direktiv 98/37/EG.
(1) OEN (Europeiska standardiseringsorgan):
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tfn (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tfn (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.
— ETSI: 650, route de Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tfn (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16.

Anmärkning:
Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från dessa europeiska standardiseringsorgan och de nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (1).
Offentliggörande av referenserna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråk.
Kommissionen skall kontinuerligt uppdatera denna förteckning.
Ytterligare harmoniserade standarder för maskiner har offentliggjorts i tidigare upplagor av Europeiska unionens officiella
tidning. En fullständig ajourförd förteckning återfinns på Europa-servern på Internet:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html

(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.
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