
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1301 

z dnia 20 lipca 2015 r. 

w sprawie publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do 
normy EN 13241-1:2003+A1:2011 dotyczącej drzwi i bram przemysłowych, komercyjnych i 

garażowych na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

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 ustanowionego zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające 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 uchylające 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 odniesienie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jedno z zasadniczych wymagań w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE lub większą ich liczbę, 
maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą rzeczone zasadnicze wymagania w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa. 

(2)  W listopadzie 2012 r. Zjednoczone Królestwo zaktualizowało swój poprzedni formalny sprzeciw z grudnia 
2010 r. w odniesieniu do normy EN 12635:2002+A1:2008 „Bramy – Instalowanie i użytkowanie” poprzez 
dodanie normy EN 13241-1:2003+A1:2011 „Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności” zgłoszonej przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) do zharmonizowania na podstawie dyrektywy 2006/42/WE, i opublikowanej po raz pierwszy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 listopada 2011 r. (3). 

(3)  Podstawą tego formalnego sprzeciwu jest brak zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa określonymi w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE następujących przywoływanych norm: 
normy EN 12453:2000 „Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania”, o której mowa 
w pkt 4.2.2 Siła niezbędna do obsługi ręcznej, 4.2.6 Ochrona przed cięciem, 4.3.2 Ochrona przed zgnieceniem, 
przecięciem i wciągnięciem, 4.3.3 Siły nacisku, 4.3.4 Bezpieczeństwo elektryczne i 4.3.6 Wymogi alternatywne, 
oraz normy EN 12445:2000 „Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Metody badań”, o której 
mowa w pkt 4.3.3 Siły nacisku. 

(4)  Dokonawszy wraz z przedstawicielami komitetu utworzonego na podstawie art. 22 dyrektywy 2006/42/WE 
analizy normy EN 13241-1:2003+A1:2011 Komisja stwierdziła, że norma nie spełnia zasadniczych wymagań w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.3.7 Ryzyko związane z częściami ruchomymi i 1.4.3 
Wymagania szczególne dotyczące urządzeń ochronnych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE, przypisanych 
przywoływanym normom EN 12453:2000 i EN 12445:2000. 

(5)  Biorąc pod uwagę konieczność poprawy aspektów bezpieczeństwa w normie EN 13241-1:2003+A4:2011 i w 
oczekiwaniu na odpowiednie zmiany tej normy, publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do 
normy EN 13241-1:2003+A4:2011 powinno towarzyszyć stosowne ostrzeżenie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odniesienie do normy EN 13241-1:2003+A1:2011 „Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności” publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z zastrze
żeniem określonym w załączniku. 
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(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 338 z 18.11.2011, s. 1. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

29.7.2015 L 199/41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmoniza
cyjnego Unii 

ESO (1) 
Odniesienie i tytuł normy zharmonizowa

nej 
(oraz dokument referencyjny) 

Pierwsza publikacja w 
Dz.U. 

Odniesienie do normy 
zastąpionej 

Data ustania domnie
mania zgodności 

normy zastąpionej 
Uwaga 1 

CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 
Bramy – Norma wyrobu – Część 1: 
Wyroby bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej lub dymo
szczelności 

18.11.2011 — — 

Ostrzeżenie: W odniesieniu do pkt 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do 
normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaga
niami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.3.7 i 1.4.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. 

(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna: 
—  CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; faks: + 32 25500819 

(http://www.cen.eu) 

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normali
zacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach może być inaczej. 
Uwaga 2: Zakres nowej (lub zmienionej) normy jest taki sam, jak normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgod
ności normy zastąpionej z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w stosownych przepisach unijnych.   
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