
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2008 r.

dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem
bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku

Urzędowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/18/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2
akapit pierwszy,

po zasięgnięciu opinii Stałego Komitetu powołanego na mocy
art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE zobowiązuje
producentów do wprowadzania na rynek wyłącznie
produktów bezpiecznych.

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE produkt
uważa się za bezpieczny, o ile uwzględnione zostały
zagrożenia i kategorie zagrożeń objęte odnośnymi
normami krajowymi, jeżeli spełnia on dobrowolne
normy krajowe będące transpozycją norm europejskich,
do których Komisja opublikowała odniesienia
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zgodnie
z art. 4 ust. 2 wymienionej dyrektywy.

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej dyrektywy euro
pejskie organy normalizacyjne ustanawiają normy euro
pejskie w oparciu o mandat udzielony im przez Komisję.
Komisja publikuje odniesienia do takich norm.

(4) Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy ustanawia procedurę publi
kacji odniesień do norm przyjętych przez europejskie
organy normalizacyjne przed wejściem w życie dyrekty
wy. Jeżeli normy te zapewniają zgodność z ogólnym
wymogiem bezpieczeństwa, Komisja może podjąć
decyzję o opublikowaniu odniesienia do tych norm

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W tych
przypadkach Komisja z własnej inicjatywy lub na
wniosek państwa członkowskiego, zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 15 ust. 2 dyrektywy, podejmuje
decyzję, czy dana norma spełnia ogólny wymóg bezpie
czeństwa. Po konsultacji z Komitetem ustanowionym na
mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Komisja podejmuje
decyzję o publikacji bądź wycofaniu takiej normy.
Komisja powiadamia państwa członkowskie o swojej
decyzji.

(5) Chodzik to urządzenie dla dzieci, które jeszcze nie
chodzą, pozwalające im na przemieszczanie się
o własnych siłach. Dane pochodzące ze stacji pogotowia
z Europy i Stanów Zjednoczonych z ostatnich 20 lat
wskazują konsekwentnie na związane z chodzikami
ryzyko upadku w związku ze zwiększoną zdolnością
i prędkością poruszania się dzieci, które nie potrafią
jeszcze samodzielnie stać ani chodzić.

(6) Wypadki towarzyszące używaniu chodzików polegają
przede wszystkim na upadku ze schodów lub wywró
ceniu chodzika, w szczególności przy pokonywaniu
nierówności powierzchni, na przykład progu drzwi lub
krawędzi dywanu. Urazy, do jakich może dojść w takich
wypadkach, są bardzo poważne, ponieważ dotyczą
w większości przypadków głowy dziecka.

(7) We wrześniu 1997 r. Komisja udzieliła Europejskiemu
Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) stosownego
mandatu (3) do zajęcia się szczególnym zagrożeniem dla
bezpieczeństwa związanym ze zwiększeniem zdolności
i prędkości poruszania się dzieci, które nie potrafią
chodzić, w ramach normy, nad którą pracował wówczas
CEN.

(8) Komisja uznała pierwszą wersję normy EN 1273 przyjętą
przez CEN w 2001 r. za niezadowalającą z uwagi na
brak uwzględnienia w normie szczególnego ryzyka opisa
nego w ramach mandatu.

(9) Poprawiona wersja normy EN 1273 z maja 2005 r.
przewiduje natomiast badania stabilności oraz wymogi
konstrukcyjne służące ograniczeniu urazów spowodowa
nych upadkiem ze schodów i wywróceniem chodzika,
zgodnie z wymaganiem sformułowanym przez Komisję
w udzielonym mandacie.
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(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.
(2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. (3) Mandat M/253 z dnia 14 września 1997 r.



(10) Norma EN 1273:2005 znajduje szerokie zastosowanie
wśród organów nadzoru rynku w państwach członkow
skich, na co wskazują liczne informacje w systemie
RAPEX zawierające odniesienie do tej normy. Niektóre
z państw członkowskich odnoszą się do tej normy
w swoich przepisach dotyczących bezpieczeństwa arty
kułów związanych z opieką nad dziećmi (1).

(11) Poprawa bezpieczeństwa na wypadek wywrócenia
chodzika lub upadku ze schodów określona w normie
EN 1273:2005 zwiększa skuteczność biernych środków
zapobiegania wypadkom związanym z użytkowania
chodzików.

(12) Zdaniem Komisji norma EN 1273:2005 jest zgodna
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa. Jako że norma
EN 1273:2005 została przyjęta na podstawie mandatu
udzielonego przed wejściem w życie dyrektywy
2001/95, stosowne odniesienie powinno zostać opubli
kowane zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2
akapit pierwszy.

(13) Niniejsza decyzja dotycząca zgodności normy
EN 1273:2005 z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa
zostaje podjęta z inicjatywy Komisji.

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu powołanego na mocy dyrektywy
2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Norma EN 1273:2005 „Artykuły dla dzieci – Chodziki
– Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” spełnia ogólny
wymóg bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE w odniesieniu
do zagrożeń objętych tą dyrektywą.

Artykuł 2

Odniesienia do normy EN 1273:2005 publikowane są w części
C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Meglena KUNEVA

Członek Komisji
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(1) Francja: zob. Avis relatif à l’application du décret no 91-1292 du
20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de
l’usage des articles de puériculture (Dz.U. z 8 kwietnia 2008 r.).
Austria: zob. Kinderlaufhilfenverordnung 2007, austriacki dziennik
urzędowy z dnia 7 sierpnia 2008 r.


