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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
öðrum undirlið 155. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Aðildarríkjunum ber skylda til að tryggja öryggi fólks á
yfirráðasvæðum sínum.

Aðildarríkin hafa ekki öll sett reglugerðir um öryggi lyftna.

Þrátt fyrir mismunandi hönnun og aldur slíkra lyftna er unnt að
tilgreina lágmarksfjölda atriða sem ber að hafa eftirlit með í öllum
gerðum slíks búnaðar.

Sú breyting til nútímahorfs í þágu öryggis getur tekið nokkur ár.

LEGGUR HÉR MEÐ TIL AÐ AÐILDARRÍKIN:

1. Grípi til nauðsynlegra aðgerða, þar sem gildandi lög duga
ekki, enn sem komið er, til að kröfum þessara tilmæla sé
fullnægt, með það í huga að:

- tryggja fullnægjandi viðhald lyftna sem þegar eru í
notkun,

- bæta öryggi þessara lyftna í samræmi við
meginreglurnar í viðaukanum við þessi tilmæli.

2. Geri ráðstafanir til viðbótar við þær sem getið er í
viðaukanum ef það eykur öryggi.

Tilmælum þessum er beint til aðildarríkjanna.

TILMÆLI  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 8. júní 1995

um að bæta öryggi lyftna sem þegar eru í notkun(*)

(Texti sem varðar EES)

(95/216/EB)

Gjört í Brussel 8. júní 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 134, 20. 6. 1995, bls. 37, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/97 frá 12. júní
1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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MEGINREGLUR ER VARÐA BÆTT ÖRYGGI LYFTNA SEM ÞEGAR ERU Í NOTKUN

Almenn athugasemd

Heimilt er að beita Evrópustöðlum EN 81-1 og EN 81-2 þegar unnt er í því skyni að ná talnagildum svo
sem að því er varðar mál, vikmörk, hraða eða hröðun.

1. Setja skal dyr á stólinn og koma fyrir kerfi í honum sem gefur til kynna á hvaða hæð hann er staddur.

2. Hafa skal eftirlit með strengjaupphengjum stóls og skipta um, ef ástæða er til.

3. Breyta skal stöðvunarstjórntækjum í því skyni að ná mikilli nákvæmni við stöðvun stólsins og að
hægja smám saman á honum.

4. Ganga skal þannig frá stjórntækjum í stólum og lyftugöngum að fatlaðir án fylgdarmanns geti skilið
þau og notað.

5. Setja skal nema við sjálfvirkar dyr sem skynja nærveru fólks eða dýra.

6. Setja skal hemlunarbúnað á lyftur sem fara hraðar en 0,6 m/sek. er dregur smám saman úr hraða
þegar stöðvað er.

7. Breyta skal viðvörunarkerfum þannig að unnt sé að ná halda órofnu sambandi við neyðarþjónustu.

8. Fjarlægja skal asbest úr hemlunarkerfum þar sem það er fyrir hendi.

9. Setja skal upp búnað til að koma í veg fyrir að stóll geti hreyfst stjórnlaust upp á við.

10. Setja skal í stóla neyðarlýsingu sem lýsir ef aðalorkugjafi bilar. Ljósið skal lifa nógu lengi til að
neyðarþjónusta geti gripið inn í með eðlilegum hætti. Búnaðurinn skal einnig tryggja að
viðvörunarkerfið sem kveðið er á um í 7. lið virki eins og vera ber.


