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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/455
z dnia 15 marca 2021 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej aparatów i łączników sterowniczych oraz
urządzeń multimedialnych

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,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (2) w przypadku urządzeń elektrycznych
zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienie opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania objęte tymi normami lub ich częś
ciami określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2)

Komisja zwróciła się – w drodze decyzji wykonawczej C(2016) 7641 (3) – do Europejskiego Komitetu Normalizacyj
nego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie i zmianę norm zharmonizowanych dotyczących kompaty
bilności elektromagnetycznej na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE.

(3)

Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC zmieniły normę zharmo
nizowaną EN 60947-5-2:2007 dotyczącą aparatów i łączników sterowniczych, do której odniesienie opublikowano
w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (4). Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN IEC
60947-5-2:2020.

(4)

Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła tę normę zharmonizowaną pod kątem jej zgodności z wnioskiem zawartym
w decyzji wykonawczej C(2016) 7641.

(5)

Norma zharmonizowana EN IEC 60947-5-2:2020 spełnia zasadnicze wymagania, które ma obejmować i które
określono w dyrektywie 2014/30/UE. Należy zatem opublikować odniesienie do tej normy zharmonizowanej
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1326 (5) zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowa
nych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE. Aby zapewnić,
by odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/WE były wymienione
w jednym akcie, odniesienia do normy EN IEC 60947-5-2:2020 należy włączyć do tego załącznika.

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 7641 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komi
tetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyj
nych w odniesieniu do norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagne
tycznej.
(4) Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompaty
bilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (Dz.U. L 206
z 6.8.2019, s. 27).
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(7)

Należy zatem wycofać z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej EN
60947-5-2:2007 wraz z odniesieniem do zmieniającej tę normę normy EN 60947-5-2:2007/A1:2012.

(8)

Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opra
cowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, które to odniesienia wycofuje się z serii C Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej. Należy zatem włączyć do tego załącznika odniesienie do normy zharmonizowanej EN 60947-5-2:2007
wraz z odniesieniem do zmieniającej tę normę normy EN 60947-5-2:2007/A1:2012.

(9)

Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC zmieniły normę zharmo
nizowaną EN 55035:2017, do której odniesienie znajduje się w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE)
2019/1326. Doprowadziło to do przyjęcia normy zmieniającej EN 55035:2017/A11:2020. Norma zharmonizo
wana EN 55035:2017/A11:2020 ma na celu zastąpienie następujących norm zharmonizowanych wraz z wszelkimi
normami zmieniającymi je lub stanowiącymi do nich sprostowanie: EN 55020:2007, do której odniesienie nie zos
tało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; EN 55024:2010, do której odniesienie opublikowano
w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (6); oraz EN 55103-2:2009, do której odniesienie znajduje się
w załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326, z datą wycofania w dniu 18 listopada 2021 r., który to
załącznik zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy
2014/30/UE, które wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

(10)

Norma zharmonizowana EN 55035:2017, zmieniona normą EN 55035:2017/A11:2020, jest zgodna z wnioskiem
zawartym w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 i spełnia zasadnicze wymagania, które ma obejmować i które
określono w dyrektywie 2014/30/UE. Należy zatem zastąpić pozycję dotyczącą normy zharmonizowanej EN
55035:2017 w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326, tak aby odniesienie do normy EN
55035:2017 obejmowało odniesienie do normy EN 55035:2017/A11:2020, oraz włączyć odniesienie do normy
zharmonizowanej EN 55024:2010 do załącznika II do tej decyzji.

(11)

Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania normy zharmonizowanej EN
IEC 60947-5-2:2020 oraz do wycofania odniesienia do normy EN 55024:2010, należy odroczyć wycofanie odnie
sień do następujących norm zharmonizowanych wraz z odniesieniem do odpowiedniej normy zmieniającej jedną
z tych norm: EN 60947-5-2:2007, zmieniona normą EN 60947-5-2:2007/A1:2012, oraz EN 55024:2010.

(12)

Norma zharmonizowana EN 55035:2017 wprowadziła istotne zmiany do specyfikacji określonych w normie zhar
monizowanej EN 55103-2:2009. W związku z tym CENELEC przewidział w normie zharmonizowanej
EN 55035:2017 długi okres na zastąpienie przez krajowe organy normalizacyjne norm krajowych transponujących
normę zharmonizowaną EN 55103-2:2009. Ponieważ projekt szeregu produktów objętych normą zharmonizo
waną EN 55103-2:2009, takich jak urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estra
dowym, musi zostać istotnie zmieniony do dnia 18 listopada 2021 r., ze względu na to, że norma zharmonizowana
EN 55103-2:2009 przestaje zapewniać domniemanie zgodności po tym terminie, niektórzy producenci mogą nie
być w stanie dotrzymać tego terminu. W związku z tym należy wyjątkowo odroczyć datę wycofania normy zharmo
nizowanej EN 55103-2:2009. Należy więc odpowiednio zmienić pozycję dotyczącą normy zharmonizowanej
EN 55103-2:2009 w załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326.

(14)

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 z dniem jej opubli
kowania,

(6) Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej
decyzji.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się następujące zmiany:
1) pozycja 2 otrzymuje brzmienie:
Nr

„2.

Odniesienie do normy

EN 55035:2017
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych – Wymagania dotyczące odporności
EN 55035:2017/A11:2020”

2) dodaje się pozycję w brzmieniu:
Nr

„15.

Odniesienie do normy

EN IEC 60947-5-2:2020
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze – Łączniki
zbliżeniowe”

16.3.2021
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ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się następujące zmiany:
1) pozycja 4 otrzymuje brzmienie:
Nr

„4.

Odniesienie do normy

EN 55103-2:2009

Data wycofania

28 lipca 2022 r.”

Kompatybilność elektromagnetyczna – Profesjonalne urządzenia akustyczne,
wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 2:
Odporność
2) dodaje się pozycje w brzmieniu:
Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

„12.

EN 55024:2010
Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane
i metody pomiarów

16 września 2022 r.

13.

EN 60947-5-2:2007

16 września 2022 r.”

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty
i łączniki sterownicze – Łączniki zbliżeniowe
EN 60947-5-2:2007/A1:2012

