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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1863 A COMISIEI
din 6 noiembrie 2019
de modificare și de rectificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 în ceea ce privește
retragerea referințelor standardelor armonizate pentru echipamente din Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE
a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),
având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele
tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (2), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 10,
întrucât:
(1)

Conform articolului 7 din Directiva 2006/42/CE, echipamentele tehnice produse în conformitate cu un standard
armonizat, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că respectă
cerințele esențiale de sănătate și siguranță reglementate de un astfel de standard armonizat.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 a Comisiei (3) a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele
standardelor armonizate care conferă prezumția de conformitate cu cerințele corespunzătoare din Directiva
2006/42/CE.

(3)

Comisia, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436, a retras trimiterile la mai multe standarde armonizate
din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu 19 martie 2019.

(4)

Pentru a oferi producătorilor mai mult timp pentru a se pregăti în vederea aplicării noilor standarde, a standardelor
revizuite și a modificărilor standardelor ale căror referințe au fost publicate prin Decizia de punere în aplicare (UE)
2019/436, este necesar să se extindă datele de retragere ale referințelor pentru o serie standarde care au fost retrase
prin decizia respectivă.

(5)

Referința standardului armonizat EN 1870-13:2007 + A2: 2012 pentru mașinile de prelucrare a lemnului a fost
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 5 iunie 2012. Referința unui nou standard armonizat EN ISO
19085-2:2017 care vizează aceleași produse a fost publicată la 9 martie 2018 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
prin Comunicarea 2018/C 092/01 a Comisiei; având în vedere acest fapt, standardul armonizat depășit EN 187013:2007+A2:2012 a devenit caduc. Cu toate acestea, nu a fost prevăzută în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o dată
de încetare a prezumției de conformitate pentru standardul armonizat EN 1870-13:2007+A2:2012. Prin urmare, ar
fi oportun ca standardul armonizat EN 1870-13:2007+A2: 2012 să fie retras din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Pentru a acorda producătorilor suficient timp să se pregătească pentru aplicarea standardului EN ISO 19085-2:2017,
este necesar să se amâne retragerea referinței la standardul EN 1870-13:2007+A2:2012.

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 ar trebui modificată în consecință.

(1) JO L 316, 14.11.2012, p. 12.
(2) JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 a Comisiei din 18 martie 2019 privind standardele armonizate pentru echipamente
tehnice elaborate în sprijinul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 75, 19.3.2019, p. 108).
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(7)

Considerentul 14 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 prevede în mod eronat că standardul armonizat
EN ISO 12100:2010 ar trebui să fie retras. Din motive de claritate, această eroare ar trebui corectată, eliminându-se
trimiterea la standardul armonizat EN ISO 12100:2010 din considerentul respectiv.

(8)

Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436, au fost retrase din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu
19 martie 2019 referințele la o serie standarde armonizate. Având în vedere că data retragerii va fi prelungită,
prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale. Este, de asemenea, oportun să se prevadă că
modificarea prin care se amână datele de retragere stabilite în Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 se aplică
de la 19 martie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436
Anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Rectificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436
Considerentul 14 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/436 se înlocuiește cu următorul text:
„(14) Trimiterile la standardele armonizate EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 și EN ISO 11200:2014 ar trebui
retrase din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deoarece nu mai îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere și
care sunt prevăzute în Directiva 2006/42/CE.”
Articolul 3
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 1 se aplică de la 19 martie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

„III

Nr.

Referința standardului

Data retragerii

Tip

1.

EN 1037:1995+A1:2008
Securitatea mașinilor – Prevenirea pornirii neașteptate

19 septembrie 2020

B

2.

EN 474-1:2006+A4:2013
Mașini de terasament – Securitate – Partea 1: Cerințe generale
Notă: Prezenta publicare nu privește clauza 5.8.1. Vizibilitatea – câmpul
vizual al operatorului din acest standard, a cărei aplicare nu conferă o
prezumție de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate
prevăzute la secțiunile 1.2.2 și 3.2.1 din anexa I la Directiva 2006/42/CE.

19 septembrie 2020

C

3.

EN 1853:1999+A1:2009
Mașini agricole – Remorci cu benă basculantă – Securitate

19 septembrie 2020

C

4.

EN 1870-6:2002+A1:2009
Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului – Ferăstraie circulare –
Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport și/sau masă pentru tăierea lemnului
de foc cu încărcare și/sau descărcare manuală

19 septembrie 2020

C

5.

EN ISO 4254-5:2009
Mașini agricole – Securitate – Partea 5: Mașini de prelucrat solul cu organe
acționate de motor (ISO 4254-5:2008)

19 septembrie 2020

C

6.

EN ISO 4254-7:2009
Mașini agricole – Securitate – Partea 7: Combine de recoltat cereale și
mașini de recoltat și tocat furaje și mașini de recoltat bumbac (ISO 42547:2008)

19 septembrie 2020

C

7.

EN 14017:2005+A2:2009
Mașini agricole și forestiere – Mașini de administrat îngrășăminte solide –
Securitate

19 septembrie 2020

C

8.

EN ISO 5395-1:2013
Mașini pentru grădinărit – Cerințe de securitate pentru cositori de gazon
echipate cu motor cu ardere internă – Partea 1: Terminologie și încercări
comune (ISO 5395-1:2013)

19 septembrie 2020

C

9.

EN ISO 5395-3:2013
Mașini pentru grădinărit – Cerințe de securitate pentru cositori de gazon
echipate cu motor cu ardere internă – Partea 3: Cositori de gazon cu
conducător așezat (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19 septembrie 2020

C

10.

EN 12013:2000+A1:2008
Mașini pentru cauciuc și materiale plastice – Amestecătoare interne –
Cerințe de securitate

19 septembrie 2020

C

11.

EN 12999:2011+A1:2012
Instalații de ridicat – Macarale de încărcare

19 septembrie 2020

C

12.

EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Instalații – Proiectare generală – Partea 3-1: Stări limită și verificarea
securității structurilor metalice

19 septembrie 2020

C

13.

EN 13135:2013
Instalații de ridicat – Securitate – Proiectare – Cerințe pentru echipament

19 septembrie 2020

C

14.

EN 13684:2004+A3:2009
Echipamente pentru grădinărit – Mașini pentru prășit și scarificatoare –
Securitate

19 septembrie 2020

C
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15.

EN 15895:2011
Unelte portabile cu sarcină propulsată – Cerințe de securitate – Unelte de
fixare și de marcare rezistentă

19 septembrie 2020

C

16.

EN 692:2005+A1:2009
Mașini-unelte – Prese mecanice – Securitate

19 septembrie 2021

C

17.

EN 693:2001+A2:2011
Mașini unelte – Securitate – Prese hidraulice

19 martie 2021

C

18.

EN 13736:2003+A1:2009
Securitatea mașinilor unelte – Prese pneumatice

19 septembrie 2021

C

19.

EN 848-1:2007+A2:2012
Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului – Mașini de frezat pe o
față, cu sculă rotativă – Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax
vertical

19 septembrie 2020

C

20.

EN 1710:2005+A1:2008
Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial
explozive, în mine subterane

19 septembrie 2020

C

21.

EN 50569:2013
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare – Securitate Prescripții particulare pentru storcătoare centrifugale electrice pentru uz
comercial

12 ianuarie 2021

C

22.

EN 50570:2013
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare – Securitate –
Prescripții particulare pentru uscătoare electrice de rufe cu tambur pentru
uz comercial

12 ianuarie 2021

C

23.

EN 50571:2013
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare – Securitate –
Prescripții particulare pentru mașini de spălat rufe pentru uz comercial

12 ianuarie 2021

C

24.

EN 50636-2-107:2015
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare – Partea
2-107: Prescripții particulare pentru cositoare de gazon tip robot cu
alimentare electrică de la baterie (IEC 60335-2-107:2012 Modificat)

12 ianuarie 2020

C

25.

EN 60335-1:2012
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare – Securitate – Partea
1: Prescripții generale (IEC 60335-1:2010 Modificat)
EN 60335-1:2012/A11:2014

3 mai 2020

C

26.

EN 60745-2-1:2010
Unelte electrice cu motor portabile – Securitate – Partea 2-1: Prescripții
particulare pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție (IEC
60745-2-1:2003 Modificat + A1:2008)

19 ianuarie 2022

C

27.

EN 60745-2-17:2010
Unelte electrice cu motor portabile – Securitate – Partea 2-17: Cerințe
speciale pentru rindele de adâncime și mașini de rectificat (IEC 607452-17:2010 Modificat)

15 decembrie 2021

C

28.

EN 62841-3-1:2014
Unelte electrice portabile cu motor, unelte și mașini pentru grădină și
gazon transportabile. – Securitate – Partea 3-1: Prescripții particulare
pentru ferăstraie circulare cu batiu transportabile (IEC 62841-3-1:2014,
modificat)

19 octombrie 2019

C
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29.

EN 61029-2-4:2011
Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile – Partea 2-4:
Prescripții particulare pentru polizoare de banc (IEC 61029-2-4:1993
Modificat + A1:2001 Modificat)

24 iunie 2020

C

30.

EN 62841-3-6:2014
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru
grădină și gazon – Securitate – Partea 3-6: Prescripții particulare pentru
mașini de găurit cu diamant, transportabile, cu sistem lichid (IEC 628413-6:2014, modificat)

19 octombrie 2019

C

31.

EN 62841-3-9:2015
Unelte de mână acționate cu motor electric, unelte transportabile și mașini
pentru gazon și grădină – Securitate – Partea 3-9: Prescripții particulare
pentru ferăstraie circulare staționare transportabile (IEC 62841-3-9:2014
Modificat)

vineri, 15 noiembrie 2019

C

32.

EN 62841-3-10:2015
Unelte electrice cu motor portabile, transportabile și mașini pentru gazon
și grădină – Securitate – Partea 3-10: Prescripții particulare pentru mașini
de tăiat transportabile (IEC 62841-3-10:2015 Modificat)

19 octombrie 2019

C

33.

EN 13241:2003+A2:2016
Uși și porți pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de
produs, caracteristici de performanță

19 septembrie 2020

C

34.

EN 786:1996+A2:2009
Mașini pentru grădinărit – Mașini electrice portabile cu conducător
pedestru, de tăiat gazon și mașini electrice portabile cu conducător
pedestru, de tăiat margini de gazon – Securitate mecanică

19 septembrie 2020

C

35.

EN 1870-14:2007+A2:2012
Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului – Ferăstraie circulare –
Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale

19 septembrie 2020

C

36.

EN 61496-1:2013
Securitatea mașinilor – Echipamente de protecție electrosensibile – Partea
1: Cerințe generale și încercări

19 septembrie 2020

C

37.

EN ISO 11200:2014
Acustică – Zgomotul emis de mașini și echipamente. Ghid de utilizare a
standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică
a emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate

19 septembrie 2020

B

38.

EN 1870-13:2007+A2:2012
Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului – Ferăstraie circulare –
Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare

19 septembrie 2020

C”

