
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie wycofania z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do normy 
EN 13525:2005+A2:2009 dotyczącej rębarek do drewna na podstawie dyrektywy 2006/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9507) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/934/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (1), w szczególności jej art. 10, 

uwzględniając opinię komitetu utworzonego na mocy art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 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 uchylającego decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienia zostały opubliko
wane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jedno lub więcej z zasadniczych wymagań w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, określonych z załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE, maszynę zbudowaną zgodnie 
z tą normą uważa się za spełniającą rzeczone zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

(2)  W lipcu 2012 r. Francja wniosła, zgodnie z art. 10 dyrektywy 2006/42/WE, formalny sprzeciw w odniesieniu do 
normy EN 13525:2005+A2:2009 „Maszyny leśne — Rębarki do drewna — Bezpieczeństwo” zgłoszonej przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do zharmonizowania na podstawie dyrektywy 2006/42/WE. Przedmio
towa norma zastępuje poprzednią wersję normy EN 13525:2005+A1:2007, do której odniesienie zostało opubli
kowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 listopada 2007 r. (3). 

(3)  Formalny sprzeciw opiera się na tym, że przepisy normy 4.2.4 Element sterowniczy zatrzymujący przewód 
doprowadzający oraz 4.3.3 Zagrożenia związane z elementami przewodu doprowadzającego i elementami rąbiącymi nie 
spełniają w wystarczającym stopniu zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa okreś
lonych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE, gdyż nie uwzględniają należycie możliwości, że operatorzy 
mogą zostać wplątani, a następnie wciągnięci w stronę niebezpiecznych części ruchomych maszyny bez możli
wości uruchomienia funkcji zatrzymania awaryjnego. 

(4)  Po zbadaniu normy EN 13525:2005+A2:2009 wraz z przedstawicielami komitetu utworzonego na mocy art. 22 
dyrektywy 2006/42/WE Komisja stwierdziła, że norma nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 1.3.7 Ryzyko związane z częściami ruchomymi i 1.3.8.2 Ruchome 
części związane z procesem załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE, ponieważ maszyny zaprojektowane z myślą o 
spełnieniu tych wymagań stwarzają poważne ryzyko dla operatorów i osób trzecich, przy czym występują 
wypadki śmiertelne. 

(5)  Biorąc pod uwagę potrzebę poprawy aspektów bezpieczeństwa normy EN 13525:2005+A2:2009, odniesienie do 
tej normy powinno zostać wycofane z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 

19.12.2014 L 365/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24. 
(2) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 
(3) Dz.U. C 264 z 6.11.2007, s. 1. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odniesienie do normy EN 13525:2005+A2:2009 „Maszyny leśne — Rębarki do drewna — Bezpieczeństwo” wycofuje 
się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

19.12.2014 L 365/157 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wycofania z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 13525:2005+A2:2009 dotyczącej rębarek do drewna na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9507) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/934/UE) 

