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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1801
z dnia 11 października 2021 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do norm zharmonizowanych
dotyczących rurociągów przemysłowych metalowych, śrubek i nakrętek do kołnierzy i ich
połączeń oraz kotłów parowych ze stali nierdzewnej

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 2014/68/UE (2) w przypadku urządzeń ciśnieniowych
lub zespołów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich
częściami), do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają
one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa objęte tymi normami lub ich częściami określone w załączniku I do tej
dyrektywy.

(2)

Pismem M/071 z dnia 1 sierpnia 1994 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)
z wnioskiem o opracowanie, w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych, norm związanych z produktami oraz norm
o charakterze horyzontalnym na potrzeby dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Dyrektywa ta
została zastąpiona dyrektywą 2014/68/UE bez zmiany zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa
w załączniku I do dyrektywy 97/23/WE.

(3)

Na podstawie wniosku M/071 oraz w celu odzwierciedlenia aktualnego stanu techniki CEN poddał przeglądowi
i zmienił niektóre z obowiązujących norm zharmonizowanych. Konkretnie CEN dokonał przeglądu normy zharmo
nizowanej EN 1515-4:2009, w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN 1515-4:2021 dotyczącą śrubek
i nakrętek do kołnierzy i ich połączeń. CEN dokonał także przeglądu normy zharmonizowanej EN 14222:2003,
w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN 14222:2021 dotyczącą kotłów parowych ze stali nierdzew
nej.

(4)

Ponadto CEN zmienił normę zharmonizowaną EN 13480-3:2017 dotyczącą rurociągów przemysłowych metalo
wych.

(5)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy te normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych, zmienione lub poddane przeglądowi
przez CEN, są zgodne z wnioskiem M/071.

(6)

Normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych zmienione lub poddane przeglądowi przez CEN spełniają wymagania,
które mają uwzględniać i o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2014/68/UE. Odniesienia do tych norm
należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Należy opublikować odniesienia do zmienionych lub poddanych przeglądowi wersji norm EN 1515-4:2009, EN
14222:2003 i EN 13480-3:2017. Należy zatem wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (4) odniesienia do
norm EN 1515-4:2009 i EN 14222:2003.

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 164).
(3) Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 181 z 9.7.1997, s. 1).
(4) Dz.U. C 326 z 14.9.2018, s. 94.
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(8)

Należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm, aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na dostosowa
nie swoich produktów do zmienionych lub poddanych przeglądowi wersji norm zharmonizowanych dotyczących
śrubek i nakrętek do kołnierzy i ich połączeń oraz kotłów parowych ze stali nierdzewnej.

(9)

Załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1616 (5) zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowa
nych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE. W załączniku tym należy zamieścić odniesienia do norm
zharmonizowanych EN 1515-4:2021 i EN 14222:2021.

(10)

Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opra
cowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE, które wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. W załącz
niku tym należy zamieścić odniesienia do norm zharmonizowanych EN 1515-4:2009 i EN 14222:2003.

(11)

Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 13480-3:2017 oraz odniesienia do – zawierających zmiany tej normy
– norm EN 13480-3:2017/A2:2020 i EN 13480-3:2017/A3:2020 są zawarte w załączniku I do decyzji wykona
wczej (UE) 2019/1616. Do normy EN 13480-3:2017 wprowadzono dodatkową zmianę. Należy zatem zastąpić
odpowiednią pozycję w tym załączniku, dodając odniesienie do zawierającej tę zmianę normy EN 13480-3:2017/
A1:2021.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616.

(13)

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 opubliko
wania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;
2) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń
ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (Dz.U. L 250 z 30.9.2019, s. 95).
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ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
1) pozycja nr 29 otrzymuje brzmienie:
Nr

„29.

Odniesienie do normy

EN 13480-3:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia
EN 13480-3:2017/A2:2020
EN 13480-3:2017/A3:2020
EN 13480-3:2017/A1:2021”

2) dodaje się pozycje w brzmieniu:
Nr

„40.

Odniesienie do normy

EN 1515-4:2021
Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego
dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE

41.

EN 14222:2021
Kotły parowe ze stali nierdzewnej”
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ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II dodaje się pozycje w brzmieniu:
Nr

„38.

Odniesienie do normy

EN 1515-4:2009
Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu
podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE

39.

EN 14222:2003 Kotły płomienicowo-płomieniówkowe wykonane ze stali nierdzewnej

Data wycofania

12 kwietnia
2023 r.

12 kwietnia
2023 r.”

