
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1779 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych 
dotyczących niektórego sprzętu do użytku domowego i podobnego, elektrycznych systemów 
szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych do 
oświetlenia awaryjnego, łączników do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, 
wyłączników, łączników zbliżeniowych, spawalniczych źródeł energii na potrzeby spawania 

łukowego oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych 

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. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (2) w przypadku sprzętu elektrycznego 
spełniającego normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienia opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełnia on cele związane z bezpieczeństwem, o których 
mowa w art. 3 wspomnianej dyrektywy i które określono w załączniku I do niej, a które to cele są objęte tymi nor
mami zharmonizowanymi lub ich częściami. 

(2) Pismem nr M/511 z dnia 8 listopada 2012 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Tele
komunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o przedstawienie pierwszego pełnego wykazu tytułów norm zharmonizowa
nych oraz o sporządzenie, przegląd i sfinalizowanie na potrzeby dyrektywy 2014/35/UE norm zharmonizowanych 
dotyczących sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Cele związane 
z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2014/35/UE i które wyznaczono w załączniku I do 
wspomnianej dyrektywy, nie uległy zmianie od czasu skierowania do CEN, CENELEC i ETSI wspomnianego wnio
sku. 

(3) Na podstawie wniosku M/511 CEN i CENELEC znowelizowały następujące normy, do których odniesienia opubliko
wano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na podstawie komunikatu Komisji (2018/C326/02) (3): EN 
60947-5-2:2007 oraz EN 60974-1:2012. Doprowadziło to do przyjęcia, odpowiednio, następujących norm zhar
monizowanych i zmiany jednej z tych norm: EN IEC 60947-5-2:2020 w odniesieniu do aparatury rozdzielczej i ste
rowniczej niskonapięciowej (aparaty i łączniki sterownicze – łączniki zbliżeniowe) oraz EN IEC 60974-1:2018 i EN 
IEC 60974-1:2018/A1:2019 w odniesieniu do sprzętu do spawania łukowego (spawalnicze źródła energii). 

(4) Na podstawie wniosku M/511 CEN i CENELEC zmieniły następujące normy zharmonizowane, do których odniesie
nia znajdują się w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1956 (4): EN 60598-2-22:2014 w odnie
sieniu do opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego oraz EN 60947-2:2017 w odniesieniu do aparatury 
rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej. Doprowadziło to do przyjęcia, odpowiednio, następujących zmieniają
cych norm zharmonizowanych: EN 60598-2-22:2014/A1:2020 oraz EN 60947-2:2017/A1:2020. CEN i CENELEC 
zmieniły również następujące normy zharmonizowane, do których odniesienia opublikowano w serii C Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej na podstawie komunikatu (2018/C326/02): EN 60335-2-78:2003 w odniesieniu do 

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 
(2) 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 grani
cach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357). 

(3) Komunikat Komisji (2018/C326/02) w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. C 326 z 14.9.2018, s. 4). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycz
nego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2014/35/UE (Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 26). 
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ogrodowych opiekaczy rusztowych, EN 60335-2-82:2003 w odniesieniu do urządzeń rozrywkowych i urządzeń 
obsługiwanych przez użytkownika, EN 60335-2-105:2005 w odniesieniu do wielofunkcyjnych kabin prysznico
wych, EN 60570:2003 w odniesieniu do elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw 
oświetleniowych oraz EN 61010-1:2010 w odniesieniu do elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki 
i urządzeń laboratoryjnych. Doprowadziło to do przyjęcia, odpowiednio, następujących zmieniających norm zhar
monizowanych i normy korygującej: EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 
60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003/A2:2020, EN 61010-1:2010/A1:2019 oraz EN 61010-1:2010/ 
A1:2019/AC:2019-04. 

(5) Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła zgodność tych norm zharmonizowanych oraz zmian i korekt tych norm 
z wnioskiem M/511. 

(6) Normy zharmonizowane: EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 (zmieniona normą EN IEC 60974- 
1:2018/A1:2019), EN 60335-2-78:2003 (zmieniona normą EN 60335-2-78:2003/A11:2020), EN 60335- 
2-82:2003 (zmieniona normą EN 60335-2-82:2003/A2:2020), EN 60335-2-105:2005 (zmieniona normą EN 
60335-2-105:2005/A2:2020), EN 60570:2003 (zmieniona normą EN 60570:2003/A2:2020), EN 60598- 
2-22:2014 (zmieniona normą EN 60598-2-22:2014/A1:2020), EN 60947-2:2017 (zmieniona normą EN 60947- 
2:2017/A1:2020), EN 61010-1:2010 (zmieniona normą EN 61010-1:2010/A1:2019 i skorygowana normą EN 
61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04) z ich późniejszymi zmianami lub korektami wprowadzonymi dowolnymi 
innymi normami, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają cele 
związane z bezpieczeństwem, które mają obejmować i które zostały ustanowione w dyrektywie 2014/35/UE. 
Należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do tych norm wraz z odniesieniami 
do wszelkich istotnych norm, którymi je zmieniono lub skorygowano. 

(7) Decyzja wykonawcza (UE) 2019/1956 zawiera w załączniku I odniesienia do norm zharmonizowanych, których 
stosowanie stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/35/UE. W celu zapewnienia, aby 
odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/35/UE zostały wymienione 
w jednym akcie, do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 należy włączyć odniesienia do tych norm. 

(8) CEN i CENELEC opracowały również sprostowanie EN 60669-1:2018/AC:2020-02 korygujące zharmonizowaną 
normę EN 60669-1:2018 dotyczącą łączników do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, do któ
rej odniesienie znajduje się w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956. Ponieważ sprostowanie wpro
wadza korekty techniczne do tej normy oraz aby zapewnić prawidłowe i spójne stosowanie norm zharmonizowa
nych, do których odniesienia opublikowano, odniesienie do tej normy zharmonizowanej wraz z odniesieniem do 
sprostowania należy włączyć do załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956. 

(9) Z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej należy zatem wycofać odniesienia do następujących norm zharmoni
zowanych, z uwagi na to, że zostały one znowelizowane, zmienione lub skorygowane, wraz z odniesieniami do 
wszelkich norm, którymi je zmieniono lub skorygowano, a które to odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędo
wym Unii Europejskiej: EN 60947-5-2:2007, EN 60974-1:2012, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 
60335-2-105:2005, EN 60570:2003 oraz EN 61010-1:2010. Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 
2019/1956 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 
2014/35/UE, które wycofuje się z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Wspomniane wyżej odniesienia 
należy zatem włączyć do tego załącznika. 

(10) Ponadto odniesienia do norm zharmonizowanych EN 60669-1:2018, EN 60598-2-22:2014 oraz EN 60947- 
2:2017, wraz z odniesieniami do wszelkich norm, którymi je zmieniono lub skorygowano, które to odniesienia 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy wycofać z serii L Dziennika Urzędowego Unii Europej
skiej, biorąc pod uwagę, że zostały one zmienione. Należy zatem skreślić te odniesienia z załącznika I do decyzji 
wykonawczej (UE) 2019/1956. 

(11) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania norm zharmonizowanych: EN 
IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 (zmienionej normą EN IEC 60974-1:2018/A1:2019), EN 60335- 
2-78:2003, (zmienionej normą EN 60335-2-78:2003/A11:2020), EN 60335-2-82:2003 (zmienionej normą EN 
60335-2-82:2003/A2:2020), EN 60335-2-105:2005 (zmienionej normą EN 60335-2-105:2005/A2:2020), EN 
60570:2003 (zmienionej normą EN 60570:2003/A2:2020), EN 60598-2-22:2014 (zmienionej normą EN 60598- 
2-22:2014/A1:2020), EN 60947-2:2017 (zmienionej normą EN 60947-2:2017/A1:2020), EN 61010-1:2010 
(zmienionej normą EN 61010-1:2010/A1:2019 i skorygowanej normą EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04) 
oraz EN 60669-1:2018 (skorygowanej normą EN 60669-1:2018/AC:2020-02) z ich późniejszymi zmianami lub 
korektami wprowadzonymi dowolnymi innymi normami, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej, należy odroczyć wycofanie odniesień do norm zharmonizowanych EN 60947-5-2:2007, 
EN 60974-1:2012, EN 60598-2-22:2014, EN 60947-2:2017, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 
60335-2-105:2005, EN 60570:2003, EN 61010-1:2010 oraz EN 60669-1:2018, w tym do norm, którymi zmie
niono lub skorygowano wspomniane normy, które to odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 
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(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956. 

(13) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi 
wymaganiami, w tym z celami związanymi z bezpieczeństwem, określonymi w prawodawstwie harmonizacyjnym 
Unii, 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 

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 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. 

Pkt 1 i 3 załącznika I stosuje się od dnia 30 maja 2022 r. 

Pkt 5 załącznika I stosuje się od dnia 30 maja 2021 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się wiersz 14; 

2) dodaje się wiersz 14a w brzmieniu: 

„14a. EN 60598-2-22:2014 

Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awa
ryjnego 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015 

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 

EN 60598-2-22:2014/A1:2020”   

3) skreśla się wiersz 17; 

4) dodaje się wiersz 17a w brzmieniu: 

„17a. EN 60947-2:2017 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki 

EN 60947-2:2017/A1:2020”   

5) skreśla się wiersz 44; 

6) dodaje się wiersz 44a w brzmieniu: 

„44a. EN 60669-1:2018 

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne 

EN 60669-1:2018/AC:2018-11 

EN 60669-1:2018/AC:2020-02”   

7) dodaje się wiersze w brzmieniu: 

Nr Odniesienie do normy 

„66. EN 60335-2-78:2003 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-78: Wymaga
nia szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008 

EN 60335-2-78:2003/A11:2020 
67. EN 60335-2-82:2003 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-82: Wymaga
nia szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008 

EN 60335-2-82:2003/A2:2020 
68. EN 60335-2-105:2005 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-105: Wyma
gania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008 

EN 60335-2-105:2005/A2:2020 
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Nr Odniesienie do normy 

69. EN 60570:2003 

Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych 

EN 60570:2003/A1:2018 

EN 60570:2003/A2:2020 
70. EN IEC 60947-5-2:2020 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze – Łączniki 
zbliżeniowe 

71. EN IEC 60974-1:2018 

Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: Spawalnicze źródła energii 

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 
72. EN 61010-1:2010 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń labo
ratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne 

EN 61010-1:2010/A1:2019 

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04”   
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 dodaje się wiersze w brzmieniu:                                                              

Nr Odniesienie do normy Data wycofania 

„65. EN 60335-2-78:2003 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 
2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008 

30 maja 2022 r. 

66. EN 60335-2-82:2003 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 
2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych 
przez użytkownika 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008 

30 maja 2022 r. 

67. EN 60335-2-105:2005 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 
2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008 

30 maja 2022 r. 

68. EN 60570:2003 

Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych 

EN 60570:2003/A1:2018 

30 maja 2022 r. 

69. EN 60947-5-2:2007 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterow
nicze – Łączniki zbliżeniowe 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012 

30 maja 2022 r. 

70. EN 60974-1:2012 

Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: Spawalnicze źródła energii 

30 maja 2022 r. 

71. EN 61010-1:2010 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki 
i urządzeń laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne 

30 maja 2022 r. ”   
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