
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – 
Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych 
z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie 

z dyrektywą Rady 89/686/EWG 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/165/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 
1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej ( 1 ), 
w szczególności jej art. 6 ust. 1, 

uwzględniając opinię Stałego Komitetu, utworzonego 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) W kwietniu 2000 r. Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) przyjął normę europejską EN ISO 4869-4: 2000 
„Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efek
tywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników 
przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku 
o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)”. 
Odniesienie do tej normy zostało opublikowane po raz 
pierwszy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
6 października 2005 r. ( 3 ). 

(2) Niemcy wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do 
normy EN ISO 4869-4: 2000. 

(3) Formalny sprzeciw Niemiec został wniesiony z uwagi na 
fakt, iż norma EN ISO 4869-4: 2000 nie spełnia 
wymogów określonych w załączniku II do dyrektywy 
89/686/EWG, gdyż metoda badawcza dla nauszników 
przeciwhałasowych o regulowanym tłumieniu określona 
we wspomnianej normie zbyt wysoko ocenia skutecz
ność ochronnika słuchu poddanego badaniu, a wyniki 
nie odzwierciedlają w sposób reprezentatywny narażenia 
użytkownika ani nie są powtarzalne. 

(4) Po zbadaniu normy EN ISO 4869-4: 2000 Komisja usta
liła, że norma ta nie spełnia całkowicie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych 
w sekcjach 1.1.2.1 i 3.5 załącznika II do dyrektywy 
89/686/EWG. 

(5) Należy zatem wycofać odniesienie do normy EN ISO 
4869-4: 2000 z wykazu zharmonizowanych norm 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z takim skutkiem, 
że zgodność z właściwymi normami krajowymi trans
ponującymi normę zharmonizowaną EN ISO 4869-4: 
2000 nie pociąga za sobą domniemania zgodności 
z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie 
89/686/EWG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odniesienie do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – 
Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów 
ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych 
z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu 
(ISO/TR 4869-4: 1998)” zostaje wycofane z wykazu zharmoni
zowanych norm opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 
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