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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/436
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,
uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (2), w szczególności jej art. 7 ust. 3 i art. 10,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/42/WE domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą
zharmonizowaną, do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają
zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.

(2)

Istnieją trzy rodzaje norm zharmonizowanych stanowiących podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą
2006/42/WE.

(3)

Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do
wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy
dla właściwego stosowania dyrektywy 2006/42/WE, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność
z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi
w dyrektywie 2006/42/WE, w związku z czym nie stanowi podstawy do pełnego domniemania zgodności.

(4)

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń,
które mogą być stosowane w szerokim zakresie różnych kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B
stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w dyrektywie 2006/42/WE, jeżeli z normy typu C lub oceny
ryzyka przeprowadzonej przez producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są
adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub konkretnego modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu
B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie,
stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz domniemania zgodności z zasadniczymi
wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

(5)

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Różnego rodzaju maszyny należące
do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobne zagrożenia.
Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B
mają zastosowanie do danej kategorii maszyn. Jeżeli w odniesieniu do określonego aspektu bezpieczeństwa
maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji normy typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają
pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie
oceny ryzyka przeprowadzonej przez producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi
wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2006/42/WE, które
obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera
ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje
dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając ogólne
specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę podstawę domniemania
zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie
2006/42/WE stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich części szczegółowych.

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
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(6)

Pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. (sygn. M/396) Komisja zwróciła się do CEN i CENELEC o opracowanie norm
zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, w tym także o opracowanie zmian w normach oraz
zakończenie prac, tak aby uwzględnić zmiany wprowadzone tą dyrektywą w stosunku do dyrektywy 98/37/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(7)

Na podstawie tego wniosku (M/396) z dnia 19 grudnia 2006 r. CEN i CENELEC opracowały nowe normy
zharmonizowane oraz dokonały przeglądu i zmiany istniejących już norm zharmonizowanych. Norma zharmoni
zowana EN 15895:2011+A1:2018 dotyczy osadzaków ręcznych z nabojami i innych maszyn udarowych urucha
mianych za pomocą nabojów, które zostały objęte zakresem dyrektywy 2006/42/WE. Normy: EN
50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018,
EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 60335-258:2005/A2:2015 oraz zmiany tych norm uwzględniają zmienione rozgraniczenie między dyrektywą
2006/42/WE i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (4) oraz fakt, że niektóre urządzenia
elektryczne do użytku domowego i podobnego objęte zakresem dyrektywy 2014/35/UE weszły w zakres
dyrektywy 2006/42/WE. Norma EN 16719:2018 uwzględnia fakt, że dyrektywa 2006/42/WE zmienia dyrektywę
95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) w ten sposób, że urządzenia podnoszące, których prędkość jest
nie większa niż 0,15 m/s, zostają objęte zakresem dyrektywy 2006/42/WE. Normy: EN ISO 14118:2018, EN
474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO
4254-8:2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011
+A2:2018, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN
ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018, EN ISO 16092-1:2018; EN ISO 16092-3:2018,
EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO
19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN
50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 603351:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-258:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-217:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-36:2014/A11:2017, EN 62841-3-9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-14:2017 oraz
zmiany tych norm służą zapewnieniu, by normy zharmonizowane opracowywane na potrzeby dyrektywy
2006/42/WE w pełni spełniały odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zawarte w tej dyrektywie.

(8)

Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła, czy normy opracowane, poddane przeglądowi i zmienione przez CEN
i CENELEC są zgodne z wnioskiem M/396 z dnia 19 grudnia 2006 r.

(9)

Normy opracowane, poddane przeglądowi i zmienione przez CEN i CENELEC na podstawie wniosku M/396
z dnia 19 grudnia 2006 r. uwzględniają wymogi, które mają obejmować i które zostały określone w dyrektywie
2006/42/WE. Należy zatem opublikować odniesienia do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(10)

Zgodnie z art. 10 dyrektywy 2006/42/WE Komisja zasięgnęła opinii komitetu ustanowionego na mocy rozporzą
dzenia (UE) nr 1025/2012 w sprawie tego, czy norma zharmonizowana EN 474-1:2006+A4:2013 uwzględnia
zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które ma obejmować i które zostały
określone w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE. W świetle opinii komitetu odniesienie do normy EN 4741:2006+A4:2013 zostało, decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/27, opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z zastrzeżeniem (6). CEN dokonał ulepszenia tej normy w formie wersji EN 474-1:2006
+A5:2018. Ta nowa wersja nie uwzględnia jednak jednego rodzaju maszyn do robót ziemnych, tj. koparek
hydraulicznych. Norma EN 474-1:2006+A5:2018 nie uwzględnia zatem w pełni zasadniczych wymagań
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy
2006/42/WE. Odniesienie do tej normy należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z zastrzeżeniem.

(3) Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1).
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).
(5) Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich dotyczących dźwigów (Dz.U. L 213 z 7.9.1995, s. 1).
(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/27 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie dokonywanej na podstawie dyrektywy 2006/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 4741:2006+A4:2013 dotyczącej maszyn do robót ziemnych (Dz.U. L 4 z 8.1.2015, s. 24).
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(11)

Zgodnie z art. 10 dyrektywy 2006/42/WE Komisja zasięgnęła opinii komitetu ustanowionego na mocy rozporzą
dzenia (UE) nr 1025/2012 w sprawie tego, czy norma zharmonizowana EN 13241-1:2003+A1:2011 uwzględnia
zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które ma obejmować i które zostały
określone w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE. W świetle opinii komitetu odniesienie do normy EN
13241-1:2003+A1:2011 zostało, decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1301, opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z zastrzeżeniem (7). CEN dokonał ulepszenia tej normy w formie wersji EN
13241:2003+A2:2016. Ta nowa wersja nie uwzględnia jednak kwestii, które doprowadziły do tego, że
poprzednia wersja normy została opublikowana z zastrzeżeniem. Obecna wersja tej normy (EN 13241:2003
+A2:2016) nie uwzględnia zatem w pełni zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
określonych w pkt 1.3.7 i 1.4.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. Odniesienie do tej normy należy zatem
opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z zastrzeżeniem.

(12)

W wyniku prac podjętych przez CEN i CENELEC na podstawie wniosku M/396 z dnia 19 grudnia 2006 r.
dokonano zastąpienia, przeglądu lub zmiany szeregu norm zharmonizowanych opublikowanych w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (8).

(13)

Należy zatem wycofać odniesienia do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby dać producentom
wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania nowych i zmienionych norm oraz zmian
w normach, konieczne jest odroczenie wycofania odniesień do norm zharmonizowanych.

(14)

Odniesienia do norm zharmonizowanych EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 i EN
ISO 12100:2010 należy wycofać, gdyż normy te nie uwzględniają już wymogów, które mają obejmować i które
zostały określone w dyrektywie 2006/42/WE.

(15)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji
odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść
w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących
maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z zastrzeżeniem odniesienia do norm zharmonizo
wanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących
maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji, ze
skutkiem od dat wymienionych w tym załączniku.
(7) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1301 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej odniesienia do normy EN 13241-1:2003+A1:2011 dotyczącej drzwi i bram przemysłowych, komercyjnych i garażowych na
podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 199 z 29.7.2015, s. 40).
(8) Dz.U. C 92 z 9.3.2018, s. 1.
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Nr

1.

Odniesienie do normy

B

EN ISO 14118:2018
Bezpieczeństwo
14118:2017)

2.

Typ

maszyn

–

Zapobieganie

niespodziewanemu

uruchomieniu

(ISO

EN 1853:2017

C

Maszyny rolnicze – Przyczepy – Bezpieczeństwo
3.

EN 1870-6:2017

C

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pilarki tarczowe do
drewna opałowego
4.

EN ISO 4254-5:2018

C

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami
roboczymi (ISO 4254-5:2018)
5.

EN ISO 4254-7:2017

C

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe,
kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej (ISO 4254-7:2017)
6.

EN ISO 4254-8:2018

C

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 8: Maszyny do wysiewu nawozów stałych (ISO
4254-8:2018)
7.

EN ISO 5395-1:2013

C

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo –
Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 5395-1:2013)
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
8.

EN ISO 5395-3:2013

C

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo –
Część 3: Kosiarki kierowane przez operatora jadącego na maszynie (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
EN ISO 5395-3:2013/A2:2018
9.

EN 12013:2018

C

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Mieszarki za
mknięte – Wymagania bezpieczeństwa
10.

EN 12999:2011+A2:2018

C

Dźwignice – Żurawie przeładunkowe
11.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

C

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właści
wości stalowych ustrojów nośnych
12.

EN 13001-3-6:2018

C

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-6: Wyznaczanie ograniczeń i właści
wości maszyn – Cylindry hydrauliczne
13.

EN 13135:2013+A1:2018

C

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Projektowanie – Wymagania dotyczące wyposażenia
14.

EN 13684:2018
Maszyny ogrodnicze – Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pie
szego – Bezpieczeństwo

C
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15.

Odniesienie do normy

EN ISO 13766-2:2018

L 75/113
Typ

C

Maszyny do robót ziemnych i budowlanych – Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn
z wewnętrznym układem zasilania energią elektryczną – Część 2: Dodatkowe wymogi do
tyczące kompatybilności elektromagnetycznej dla bezpieczeństwa funkcjonalnego (ISO
13766-2:2018)
16.

EN 15194:2017

C

Rowery – Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym – Rowery EPAC
17.

EN 15895:2011+A1:2018

C

Osadzaki ręczne z nabojami – Wymagania bezpieczeństwa – Osadzaki do mocowania i zna
kowania
18.

EN ISO 16092-1:2018

C

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO
16092-1:2017)
19.

EN ISO 16092-3:2018

C

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dla pras hyd
raulicznych (ISO 16092-3:2017)
20.

EN 16719:2018

C

Platformy transportowe
21.

EN 16952:2018

C

Maszyny rolnicze – Platformy robocze do prac w terenie ciężkim, prace w sadach (WPO) –
Bezpieczeństwo
22.

EN 17059:2018

C

Linie do platerowania i anodyzowania – Wymagania bezpieczeństwa
23.

EN ISO 19085-4:2018

C

Obrabiarki do drewna – Bezpieczeństwo – Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt (ISO
19085-4:2018)
24.

EN ISO 19085-6:2017

C

Obrabiarki do drewna – Bezpieczeństwo – Część 6: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrze
cionowe pionowe („toupies”) (ISO 19085-6:2017)
25.

EN ISO 19085-8:2018

C

Obrabiarki do drewna – Bezpieczeństwo – Część 8: Szlifierki taśmowe i maszyny do kali
bracji prostych przedmiotów obrabianych (ISO 19085-8:2017)
26.

EN ISO 19225:2017

C

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Ruchome maszyny wydobywcze do prac na
przodku – Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i systemów pługowych
(ISO 19225:2017)
27.

EN ISO 28927-2:2009

C

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 2: Klucze, klucze
do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017
28.

EN ISO/IEC 80079-38:2016
Atmosfery wybuchowe – Część 38: Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania
w atmosferach wybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (ISO/IEC
80079-38:2016)
EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

C

L 75/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nr

29.

Odniesienie do normy

EN 50569:2013

19.3.2019
Typ

C

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach prze
mysłowych i handlowych
EN 50569:2013/A1:2018
30.

EN 50570:2013

C

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach prze
mysłowych i handlowych
EN 50570:2013/A1:2018
31.

EN 50571:2013

C

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych
i handlowych
EN 50571:2013/A1:2018
32.

EN 50636-2-107:2015

C

Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2-107: Wymagania
szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek-robotów do trawy zasilanych z akumulato
rów (IEC 60335-2-107:2012 Modified)
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
33.

EN 60335-1:2012

C

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010 Modified)
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
34.

EN 60335-2-58:2005

C

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek elektrycznych w obiektach prze
mysłowych i handlowych (IEC 60335-2-58:2002 Modified)
EN 60335-2-58:2005/A2:2015
EN 60335-2-58:2005/A12:2016
35.

EN 62841-2-1:2018

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych
wiertarek i wiertarek udarowych (IEC 62841-2-1:2017 Modified)
36.

EN 62841-2-17:2017

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych
frezarek żłobiących (IEC 62841-2-17:2017 Modified)
37.

EN 62841-3-1:2014

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych
pilarek stołowych (IEC 62841-3-1:2014, modified)
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
38.

EN 62841-3-4:2016
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych
szlifierek stołowych (IEC 62841-3-4:2016 Modified)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017

C

19.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nr

39.

Odniesienie do normy

EN 62841-3-6:2014

L 75/115
Typ

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych
wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy (IEC 62841-3-6:2014, modified)
EN 62841-3-6:2014/A11:2017
40.

EN 62841-3-9:2015

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych
pilarek do cięcia ukosowego (IEC 62841-3-9:2014 Modified)
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
41.

EN 62841-3-10:2015

C

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenoś
nych przecinarek (IEC 62841-3-10:2015 Modified)
EN 62841-3-10:2015/A11:2017
42.

EN 62841-3-14:2017
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-14: Wymagania szczegółowe dotyczące przenoś
nych oczyszczarek rur ściekowych (IEC 62841-3-14:2017 Modified)

C

L 75/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2019

ZAŁĄCZNIK II

Nr

1.

Odniesienie do normy

EN 474-1:2006+A5:2018

Typ

C

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymogi ogólne
Uwaga: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widoczność – Widoczność ze stanowiska ope
ratora) tej normy, ale tylko w odniesieniu do wymogów normy EN 474-5:2006+A3:2013 dotyczą
cych koparek hydraulicznych, którego stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności
z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.2.2
i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.
2.

EN 13241:2003+A2:2016
Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
Uwaga: W odniesieniu do pkt 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 niniejsza publikacja nie do
tyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domnie
mania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określo
nymi w pkt 1.3.7 i 1.4.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

C

19.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/117

ZAŁĄCZNIK III

Nr

1.

Odniesienie do normy

EN 1037:1995+A1:2008

Data wycofania

Typ

19/03/2019

B

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomie
niu
2.

EN 474-1:2006+A4:2013
Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymogi
ogólne
Uwaga: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widoczność — Widocz
ność ze stanowiska operatora) tej normy, którego stosowanie nie stanowi pod
stawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie och
rony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do
dyrektywy 2006/42/WE.

3.

EN 1853:1999+A1:2009
Maszyny rolnicze – Przyczepy wywrotki – Wymagania dotyczące bezpie
czeństwa

4.

EN 1870-6:2002+A1:2009
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pi
larki tarczowe do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki tar
czowe do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym pod
awaniem i/lub odbieraniem

5.

EN ISO 4254-5:2009
Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 5: Maszyny uprawowe z ak
tywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

6.

EN ISO 4254-7:2009
Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 7: Kombajny zbożowe,
kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny (ISO 42547:2008)

7.

EN 14017:2005+A2:2009
Maszyny rolnicze i leśne – Maszyny do wysiewu nawozów stałych – Bez
pieczeństwo

8.

EN ISO 5395-1:2013
Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bez
pieczeństwo – Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 53951:2013)

9.

EN ISO 5395-3:2013
Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bez
pieczeństwo – Część 3: Kosiarki kierowane przez operatora jadącego na
maszynie (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

10.

EN 12013:2000+A1:2008
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych
– Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa

11.

EN 12999:2011+A1:2012
Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

12.

EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-1: Wyznaczanie
ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

L 75/118

PL

Nr

13.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Odniesienie do normy

EN 13135:2013

19.3.2019
Data wycofania

Typ

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

12/01/2021

C

12/01/2021

C

12/01/2021

C

12/01/2020

C

3/05/2020

C

19/03/2019

C

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Projektowanie – Wymagania dotyczące
wyposażenia
14.

EN 13684:2004+A3:2009
Maszyny ogrodnicze – Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane
przez operatora pieszego – Bezpieczeństwo

15.

EN 15895:2011
Osadzaki ręczne z nabojami – Wymagania bezpieczeństwa – Osadzaki
do mocowania i znakowania

16.

EN 692:2005+A1:2009
Obrabiarki – Prasy mechaniczne – Bezpieczeństwo

17.

EN 693:2001+A2:2011
Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne

18.

EN 13736:2003+A1:2009
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy pneumatyczne

19.

EN 848-1:2007+A2:2012
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część
1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

20.

EN 1710:2005+A1:2008
Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górni
czych

21.

EN 50569:2013
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo
użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wiró
wek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych

22.

EN 50570:2013
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo
użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych susza
rek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych

23.

EN 50571:2013
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo
użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych
w obiektach przemysłowych i handlowych

24.

EN 50636-2-107:2015
Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek-robotów
do trawy zasilanych z akumulatorów (IEC 60335-2-107:2012 Modified)

25.

EN 60335-1:2012
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo
użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010 Modi
fied)
EN 60335-1:2012/A11:2014

26.

EN 60745-2-1:2010
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowa
nia – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek
udarowych (IEC 60745-2-1:2003 Modified + A1:2008)

19.3.2019

PL

Nr

27.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Odniesienie do normy

EN 60745-2-17:2010

L 75/119
Data wycofania

Typ

19/03/2019

C

19/10/2019

C

19/03/2019

C

19/10/2019

C

15/11/2019

C

19/10/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

C

19/03/2019

B

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowa
nia – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobią
cych i frezarek okrawających (IEC 60745-2-17:2010 Modified)
28.

EN 62841-3-1:2014
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy
i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-1: Wymaga
nia szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych (IEC 628413-1:2014, modified)

29.

EN 61029-2-4:2011
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elek
trycznym – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek sto
łowych (IEC 61029-2-4:1993 Modified + A1:2001 Modified)

30.

EN 62841-3-6:2014
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy
i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-6: Wymaga
nia szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z syste
mem dopływu cieczy (IEC 62841-3-6:2014, modified)

31.

EN 62841-3-9:2015
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy
i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-9: Wymaga
nia szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek do cięcia ukosowego
(IEC 62841-3-9:2014 Modified)

32.

EN 62841-3-10:2015
Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy
i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-10: Wyma
gania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek (IEC 62841-310:2015 Modified)

33.

EN 13241:2003+A2:2016
Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

34.

EN 786:1996+A2:2009
Maszyny ogrodnicze – Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone
przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe – Wymagania
dotyczące bezpieczeństwa

35.

EN 1870-14:2007+A2:2012
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 14:
Pionowe pilarki do płyt

36.

EN 61496-1:2013
Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część
1: Wymagania ogólne i badania

37.

EN ISO 11200:2014
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne
stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów
ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych okreś
lonych miejscach

