
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/621 

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dla 
mieszarek samochodowych, dźwignic i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 spra
wie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego 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, zmie
niającą dyrektywę 95/16/WE (2), w szczególności jej art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/42/WE domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmo
nizowaną, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają zasadnicze wyma
gania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.

(2) Pismem M/396 z dnia 19 grudnia 2006 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) 
i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem („wniosek”) o opracowanie, 
znowelizowanie i sfinalizowanie norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, tak aby uwzględ
nić zmiany wprowadzone tą dyrektywą w stosunku do dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(3) Na podstawie wniosku CEN opracował nowe normy zharmonizowane: EN 13852-3:2021 dotyczącą lekkich dźwig
nic morskich, EN 12385-5:2021 dotyczącą lin splotkowych dla dźwigów oraz EN 12609:2021 dotyczącą wymagań 
bezpieczeństwa dla mieszarek samochodowych.

(4) Na podstawie przedmiotowego wniosku CEN i CENELEC znowelizowały również obowiązujące normy zharmoni
zowane, do których odniesienia opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w drodze komuni
katu Komisji 2018/C 092/01 (4), w celu dostosowania ich do postępu technicznego. Doprowadziło to do przyjęcia 
następujących nowych norm zharmonizowanych: EN 12312-5:2021 dotyczącej sprzętu do tankowania statków 
powietrznych; EN 13001-2:2021 dotyczącej bezpieczeństwa dźwignic; EN 1501-1:2021 dotyczącej pojazdów do 
usuwania odpadów z pojemników, ładowanych z tyłu; EN 1501-2:2021 dotyczącej pojazdów do usuwania odpa
dów z pojemników, ładowanych z boku; EN 1501-3:2021 dotyczącej pojazdów do usuwania odpadów z pojemni
ków, ładowanych z przodu; EN 1501-5:2021 dotyczącej mechanizmów załadowczych do pojazdów do usuwania 
odpadów z pojemników; EN 1829-1:2021 dotyczącej maszyn z wysokociśnieniowym strumieniem wody; EN ISO 
22868:2021 dotyczącej metody technicznej odnoszącej się do badań hałasu przenośnych, trzymanych w ręku 

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
(3) Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon

kowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1).
(4) Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej 

dyrektywę 95/16/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) 
(Dz.U. C 92 z 9.3.2018, s. 1).
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maszyn z silnikiem spalinowym; EN 303-5:2021 dotyczącej kotłów grzewczych na paliwa stałe; EN ISO 
11202:2010/A1:2021 dotyczącej pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych 
określonych miejscach; EN ISO 19085-1:2021 dotyczącej wspólnych wymagań bezpieczeństwa dla obrabiarek do 
drewna; EN ISO 1756-1:2021 dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla podestów ruchomych; oraz EN IEC 
62061:2021 dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

(5) Ponadto CEN i CENELEC zmieniły normy zharmonizowane EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 
i EN 60335-1:2012/A13:2017, do których odniesienia opublikowano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2019/436 (5).

(6) Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła, czy normy opracowane, znowelizowane i zmienione przez CEN i CENELEC 
są zgodne z wnioskiem.

(7) Normy zharmonizowane opracowane, znowelizowane i zmienione przez CEN i CENELEC na podstawie wniosku 
uwzględniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które mają obejmować i które określono w dyrektywie 
2006/42/WE. Należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do tych norm wraz 
z odniesieniami do wszelkich istotnych norm, którymi je zmieniono lub skorygowano.

(8) Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 474-1:2006+A6:2019 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z zastrzeżeniem zawartym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/1813 (6). Zastąpiło ono 
odniesienie do normy zharmonizowanej EN 474-1:2006+A5:2018 bez przewidzianego okresu przejściowego. Aby 
dać producentom czas na przygotowanie się do stosowania tej nowej normy, należy wyjątkowo ponownie opubliko
wać odniesienie do normy zharmonizowanej EN 474-1:2006+A5:2018 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na 
ograniczony okres. Ze względów na pewność prawa publikacja odniesienia do normy zharmonizowanej EN 
474-1:2006+A5:2018 powinna obejmować również okres poprzedzający wejście w życie niniejszej decyzji.

(9) Tekst zastrzeżenia dotyczącego normy zharmonizowanej EN 474-1:2006+A6:2019 wprowadzonego decyzją 
wykonawczą (UE) 2021/1813 nie jest jasny, ponieważ pomylono w nim dwa odrębne niedociągnięcia zidentyfiko
wane w normie zharmonizowanej.

(10) Pierwsze niedociągnięcie dotyczy nieodpowiedniego poziomu widoczności określonego w normie EN 474-1:2006 
+A6:2019 w przypadku jej stosowania w połączeniu z wymogami normy EN 474-5:2006+A3:2013 dotyczącej 
koparek hydraulicznych. Norma zharmonizowana EN 474-1:2006+A6:2019, podobnie jak norma zharmonizo
wana EN 474-1:2006+A5:2018, nie zapewnia kierowcy możliwości obsługi maszyny i jej narzędzi w przewidywal
nych warunkach użytkowania w sposób całkowicie bezpieczny dla kierowcy i osób narażonych. Należy zatem utrzy
mać zastrzeżenie przewidziane w normie zharmonizowanej EN 474-1:2006+A5:2018 w odniesieniu do 
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 w związku z normą zharmonizowaną EN 474-1:2006+A6:2019.

(11) Drugie niedociągnięcie dotyczy faktu, że mechanizm szybkozłączy stosowany do mocowania koparek hydraulicz
nych i koparko-ładowarek do maszyn do robót ziemnych nie obejmuje aktywnego systemu ostrzegania lub aktyw
nego systemu monitorowania dla operatora w przypadku nieprawidłowego połączenia maszyny z dodatkowym 
urządzeniem. W związku z tym norma zharmonizowana EN 474-1:2006+A6:2019 nie spełnia zasadniczych 
wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnośnie do bezpieczeństwa kompleksowego i zapobiega
nia ryzyku związanemu ze spadającymi przedmiotami, określonych w pkt 1.1.2 lit. b) i c) oraz w pkt 1.3.3 załącz
nika I do dyrektywy 2006/42/WE. Do tych punktów należy się odnieść w zastrzeżeniu dotyczącym normy zharmo
nizowanej EN 474-1:2006+A6:2019.

(12) Ze względu na jasność i pewność prawa stwierdzone niedociągnięcia należy wyrazić za pomocą dwóch odrębnych 
zastrzeżeń odnoszących się do normy zharmonizowanej EN 474-1:2006+A6:2019.

(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowa
nych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 108).

(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1813 z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 
w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych, dźwignic, 
narzędzi górniczych i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz 
uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/27 (Dz.U. L 366 z 15.10.2021, s. 109).
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(13) Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 60335-1:2012 zostało opublikowane po raz pierwszy w komunikacie 
Komisji 2012/C 159/1 (7). Odniesienie do tej normy zawierało odniesienie do sprostowania EN 60335-1:2012/ 
AC:2014 z dniem publikacji tej normy w komunikacie Komisji 2016/C 14/1 (8). Odniesienie do normy zharmonizo
wanej EN 60335-1:2012 opublikowano w decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 jedynie z odniesieniem do zmian 
EN 60335-1:2012/A11:2014 i EN 60335-1:2012/A13:2017. Przez pomyłkę w publikacji odniesienia do normy 
zharmonizowanej EN 60335-1:2012 w decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 pominięto odniesienie do sprostowa
nia EN 60335-1:2012/AC:2014. Należy zatem zastąpić odniesienie do normy zharmonizowanej EN 60335-1:2012 
wraz z odniesieniami do zmian EN 60335-1:2012/A11:2014 i EN 60335-1:2012/A13:2017 oraz uwzględnić 
odniesienie do sprostowania EN 60335-1:2012/AC:2014. Ze względu na pewność prawa odniesienie do normy 
zharmonizowanej EN 60335-1:2012 zmienionej niniejszą decyzją powinno mieć zastosowanie z mocą wsteczną.

(14) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgod
ność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2006/42/WE, a załącznik II do tej 
decyzji zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domnie
mania zgodności, ale z zastrzeżeniami. W celu zapewnienia, aby odniesienia do norm zharmonizowanych opraco
wanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE zostały wymienione w jednym akcie, odniesienia do norm zastąpio
nych, znowelizowanych lub zmienionych przez CEN i CENELEC należy włączyć do decyzji wykonawczej (UE) 
2019/436.

(15) Załącznik III do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opra
cowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE, które wycofuje się z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
ze skutkiem od dat wskazanych w tym załączniku.

(16) W wyniku prac przeprowadzonych przez CEN i CENELEC na podstawie wniosku zastąpiono, znowelizowano lub 
zmieniono następujące normy zharmonizowane opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: EN 
12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 
1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN 
ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; oraz EN 62061:2005/A2:2015. Należy zatem wycofać odniesienia 
do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poprzez włączenie tych odniesień do załącznika III do decyzji 
wykonawczej (UE) 2019/436.

(17) Należy również wycofać odniesienia do norm zharmonizowanych EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/ 
A2:2020 oraz EN 60335-1:2012/A13:2017 opublikowane w decyzji wykonawczej (UE) 2019/436, biorąc pod 
uwagę, że normy te zostały zmienione. Należy zatem skreślić te odniesienia z załącznika I do tej decyzji wykona
wczej.

(18) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania nowych, znowelizowanych 
lub zmienionych norm, konieczne jest odroczenie wycofania odniesień do następujących norm zharmonizowanych: 
EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 
1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN 
ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 
50636-2-107:2015/A2:2020; oraz EN 60335-1:2012/A13:2017.

(19) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/436.

(20) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii od dnia publikacji odniesienia do takiej 
normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opubli
kowania,

(7) Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (Dz.U. 
C 159 z 5.6.2012, s. 1).

(8) Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa har
monizacyjnego Unii) (Dz.U. C 14 z 15.1.2016, s. 1).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Niniejszym publikuje się z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizo
wanej EN 474-1:2006+A5:2018 dotyczącej maszyn do robót ziemnych, opracowanej na potrzeby dyrektywy 
2006/42/WE, wymienione w załączniku IIA do niniejszej decyzji. Odniesienie to uznaje się za opublikowane w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie określonym w tym załączniku.”;

2) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;

3) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji;

4) dodaje się załącznik IIA w brzmieniu określonym w załączniku III do niniejszej decyzji;

5) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1, 4 i 6 załącznika I stosuje się od dnia 11 października 2023 r.

Załącznik I pkt 3 stosuje się od dnia 19 marca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2022 r. r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się wiersz 12;

2) dodaje się wiersz 12a w brzmieniu:

„12a. EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn – 
Siłowniki hydrauliczne

C”

3) wiersz 33 otrzymuje brzmienie:

„33. EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: 
Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010) (Zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

C”

4) skreśla się wiersz 33;

5) dodaje się wiersz 33a w brzmieniu:

„33a. EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: 
Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010) (Zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A15:2021

C”

6) skreśla się wiersz 90;

7) dodaje się wiersz 90a w brzmieniu:

„90a. EN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2-107: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów (IEC 
60335-2-107:2012, zmodyfikowana)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018
EN 50636-2-107:2015/A2:2020
EN 50636-2-107:2015/A3:2021

C”

8) dodaje się wiersze w brzmieniu:

„119. EN ISO 11202:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia 
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem 
przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

B

120. EN 303-5:2021

Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

C
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121. EN 1501-1:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa – Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

C

122. EN 1501-2:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa – Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z boku

C

123. EN 1501-3:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa – Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

C

124. EN 1501-5:2021

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa – Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów 
z pojemników

C

125. EN 1756-1:2021

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – 
Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

C

126. EN 1829-1:2021

Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: 
Maszyny

C

127. EN 12312-5:2021

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 
5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

C

128. EN 12385-5:2021

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

C

129. EN 12609:2021

Mieszarki samochodowe – Wymagania bezpieczeństwa

C

130. EN 13001-2:2021

Bezpieczeństwo dźwignic – Ogólne zasady projektowania – Część 2: Obciążenia

C

131. EN 13852-3:2021

Dźwignice – Dźwignice morskie – Część 3: Lekkie dźwignice morskie

C

132. EN ISO 19085-1:2021

Obrabiarki do drewna – Bezpieczeństwo – Część 1: Wspólne wymagania (ISO 19085-1:2021)

C

133. EN ISO 22868:2021

Maszyny leśne i ogrodnicze – Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn 
z silnikiem spalinowym – Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) (ISO 22868:2021)

C

134. EN IEC 62061:2021

Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych 
z bezpieczeństwem, IEC 62061:2021

B”
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ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik II wiersz 1 otrzymuje brzmienie:

„1. EN 474-1:2006 +A6:2019

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

Uwaga 1. Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widoczność – Widoczność ze stanowiska 
operatora) tej normy, ale tylko w odniesieniu do wymogów normy EN 474-5:2006+A3:2013 
dotyczących 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.

Uwaga 2. W odniesieniu do załącznika B.2 (szybkozłącza) norma zharmonizowana EN 474-1:2006 
+A6:2019 nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.1.2 lit. b) i c) oraz w pkt 1.3.3 załącznika I do 
dyrektywy 2006/42/WE przy stosowaniu w połączeniu z normą EN 474-4:2006+A2:2012 (wymagania 
dotyczące koparko-ładowarek) oraz normą EN 474-5:2006+A3:2013 (wymagania dotyczące koparek 
hydraulicznych).

C”
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ZAŁĄCZNIK III 

„„ZAŁĄCZNIK IIA

Nr Odniesienie do normy Typ Od Do

1. EN 474-1:2006 +A5:2018

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 
1: Wymagania ogólne

Uwaga. Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 
(Widoczność – Widoczność ze stanowiska operatora) tej 
normy, ale tylko w odniesieniu do wymogów normy EN 
474-5:2006+A3:2013 dotyczących 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.

C 15 października 
2021 r.

11 października 
2022 r.””
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ZAŁĄCZNIK IV 

W załączniku III dodaje się wiersze w brzmieniu:

„114. EN 12312-5:2005 +A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania 
szczegółowe – Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

11 października 
2023 r.

C

115. EN 13001-2:2014

Bezpieczeństwo dźwignic – Ogólne zasady projektowania – Część 2: Obciążenia

11 października 
2023 r.

C

116. EN 1501-1:2011 +A1:2015

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa – Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów 
z pojemników, ładowane z tyłu

11 października 
2023 r.

C

117. EN 1501-2:2005 +A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy 
załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 
2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z boku

11 października 
2023 r.

C

118. EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy 
załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 
3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

11 października 
2023 r.

C

119. EN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa – Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do 
usuwania odpadów z pojemników

11 października 
2023 r.

C

120. EN 1756-1:2001 +A1:2008

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach 
kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze 
towarowe

11 października 
2023 r.

C

121. EN 1829-1:2010

Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody – Wymagania bezpieczeństwa 
– Część 1: Maszyny

11 października 
2023 r.

C

122. EN 303-5:2012

Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym 
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 500 kW — Terminologia, 
wymagania, badania i oznakowanie

11 października 
2023 r.

C

123. EN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, 
elektronicznych i programowalnych systemów sterowania związanych 
z bezpieczeństwem, IEC 62061:2005

EN 62061:2005/AC:2010
EN 62061:2005/A1:2013
EN 62061:2005/A2:2015

11 października 
2023 r.

B

124. EN ISO 11202:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie 
poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych 
określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek 
środowiskowych (ISO 11202:2010)

11 października 
2023 r.

B
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125. EN ISO 19085-1:2017;

Obrabiarki do drewna – Bezpieczeństwo – Część 1: Wspólne wymagania (ISO  
19085-1:2017)

11 października 
2023 r.

C

126. EN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze – Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych 
w ręku maszyn z silnikiem spalinowym – Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) 
(ISO 22868:2011)

11 października 
2023 r.

C”
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