
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 października 2006 r.

o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 „Żurawie – żurawie
samojezdne” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/731/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1),
w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając opinię stałego komitetu ustanowionego na mocy
art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy
zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opubli-
kowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obej-
muje jeden lub więcej podstawowych wymogów dotyczą-
cych zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku
I dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie
z tą normą uważa się za spełniającą podstawowe
wymogi.

(2) Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Niemcy
wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do normy
EN 13000:2004, przyjętej przez Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN) dnia 22 kwietnia 2004 r., do
której odniesienie jeszcze nie zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Po zbadaniu normy EN 13000:2004 Komisja ustaliła, że
nie spełnia ona kilku podstawowych wymogów dotyczą-
cych zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załącz-
niku I do dyrektywy 98/37/WE, a mianowicie: wymogu
pkt 4.2.1.4 (kontrola obciążenia) w połączeniu z wy-
mogami pkt 1.1.2c) (zasady bezpieczeństwa komplekso-
wego), 1.2.5 (wybór trybu sterowania), 1.3.1 (stabilność),
4.1.2.1 (ryzyko związane z brakiem stabilności) i 4.1.2.3
(wytrzymałość mechaniczna). W szczególności środki
określone w pkt 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 i 4.2.6.3.3 wymie-
nionej normy, odnoszące się do projektowania
i budowania żurawi samojezdnych, nie gwarantują
wystarczająco wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w zakresie przewidzianego użycia tego produktu. Przede
wszystkim norma ta nie określa odpowiednich środków
ochronnych zapobiegających niewłaściwemu stosowaniu
wyłącznika ogranicznika udźwigu.

(4) Dlatego w interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej
jest, aby publikacji odniesienia do wspomnianej normy
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej towarzyszyło
właściwe ostrzeżenie.

(5) Państwa członkowskie powinny dodać identyczne ostrze-
żenie do swoich krajowych norm stanowiących transpo-
zycję normy EN 13000:2004,
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(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1).

(2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2003 r.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Publikacja odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
do normy EN 13000:2004 „Żurawie – żurawie samojezdne” jest
określona w Załączniku.

Artykuł 2

Jeżeli na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/37/WE państwa
członkowskie publikują odniesienie do normy krajowej stano-
wiącej transpozycję normy zharmonizowanej EN 13000:2004,

załączają one do tej publikacji ostrzeżenie identyczne
z ostrzeżeniem określonym w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

„(Publikacja tytułów i odniesień do europejskich norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

ESO (1) Numer i tytuł normy zharmonizowanej
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja
w Dz.U.

Numer normy
zastąpionej

Data ustania
domniemania

zgodności normy
zastąpionej

Uwaga 1

CEN EN 13000:2004

Żurawie – żurawie samojezdne

To jest pierwsza
publikacja

—

Ostrzeżenie: Publikacja ta nie dotyczy pkt 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 i 4.2.6.3.3 wymienionej normy, których stosowaniu nie
przyznaje się domniemanej zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi
w pkt 4.2.1.4 załącznika I do dyrektywy 98/37/WE w powiązaniu z wymogami pkt 1.1.2c), 1.2.5, 1.3.1, 4.1.2.1 i 4.1.2.3
wspomnianego załącznika.

(1) ESO: Europejskie Organizacje Normalizacyjne:
— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be);
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org);
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

Uwaga 1 Z reguły data ustania domniemania zgodności jest datą wycofania (»dw«), określoną przez europejskie orga-
nizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szcze-
gólnych przypadkach mogą obowiązywać inne zasady.

Uwaga 2.1 Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domnie-
manie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3 W przypadku zmian normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi
zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa
się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona
zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej
z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 4 Domniemanie zgodności dla wyrobu osiąga się przez spełnienie wymagań części 1 oraz odpowiedniej części
2, jeżeli część 2 jest także opublikowana w Dz.U. w dyrektywie 98/37/WE.

Uwaga:

— Wszelkie informacje dotyczące dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych organach normalizacyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady (1), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2).

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy te są dostępne we wszystkich
językach Wspólnoty.

— Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Komisja zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.

Szczegółowe informacje dotyczące zharmonizowanych norm dostępne są w Internecie na stronie http://europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.
(2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.”
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