
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie zgodności normy EN 14682:2007 dotyczącej sznurów i sznurków ściągających 
w odzieży dziecięcej z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa określonym w dyrektywie 
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku 

Urzędowym 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1860) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/196/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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, 

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) Przepisy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE zobowią
zują producentów do wprowadzania na rynek jedynie 
produktów bezpiecznych. 

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

(3) Na mocy art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy europej
skie organy normalizacyjne ustanawiają normy europej
skie na podstawie zleceń sporządzonych przez Komisję. 
Komisja publikuje odniesienia do takich norm. 

(4) Przepisy art. 4 ust. 2 dyrektywy ustanawiają procedurę 
publikacji odniesień do norm przyjętych przez europej
skie organy normalizacyjne przed wejściem w życie 
wymienionej dyrektywy. W przypadku gdy te normy 
zapewniają zgodność z ogólnym wymogiem bezpieczeń
stwa, Komisja może podjąć decyzję o opublikowaniu 
odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W takich przypadkach Komisja z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, 
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 2 

wymienionej dyrektywy, podejmuje decyzję, czy dana 
norma spełnia ogólny wymóg bezpieczeństwa. Po 
konsultacji z Komitetem utworzonym na mocy art. 5 
dyrektywy 98/34/WE Komisja podejmuje decyzję 
o publikacji odniesienia do danej normy. Komisja powia
damia państwa członkowskie o swojej decyzji. 

(5) W listopadzie 2000 r. Komisja przesłała zlecenie M/309 
do CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) 
w celu opracowania europejskich norm bezpieczeństwa 
odnoszących się do zagrożeń związanych z uduszeniem, 
urazem i uwięzieniem stwarzanych przez sznury 
i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej. 

(6) CEN przyjął normę EN 14682:2004 w odpowiedzi na 
zlecenie Komisji. Komisja opublikowała swoje odniesienie 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 3 ). 

(7) We wrześniu 2007 r. norma EN 14682:2004 została 
zastąpiona nową wersją przyjętą przez CEN. Wskazana 
wersja wyjaśnia wymogi dotyczące sznurów i sznurków 
ściągających w odzieży dziecięcej oraz zawiera rysunki 
objaśniające. Odniesienie do normy EN 14682:2007 
nie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

(8) Między listopadem 2008 r. a lutym 2010 r. organy 
nadzoru rynku 11 państw członkowskich wspólnie 
zbadały zgodność odzieży dziecięcej na swoich rynkach 
z wymogami EN 14682:2007. Projekt ten był współ
finansowany przez Komisję ( 4 ). 

(9) Krajowe organy nadzoru rynkowego uczestniczące 
w projekcie przesłały ponad 400 notyfikacji RAPEX 
dotyczących odzieży, która nie spełniała wymogów 
normy EN 14682:2007. Wymienione notyfikacje stano
wiły znaczną część wszystkich notyfikacji RAPEX otrzy
manych w 2009 r. ( 5 ). 

(10) Wspólny projekt promował również rozpowszechnianie 
wiedzy oraz podnoszenie świadomości w zakresie normy 
EN 14682:2007 wśród podmiotów gospodarczych 
w całym łańcuchu dostaw.
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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 ) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 35, Dz.U. C 171 z 22.7.2006, s. 23. 
( 4 ) http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm. 
( 5 ) http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_ 

en.pdf.

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_en.pdf


(11) Komisja uważa, że norma EN 14682:2007 jest zgodna 
ze zleceniem M/309, spełnia ogólny wymóg bezpieczeń
stwa określony w dyrektywie 2001/95/WE oraz że 
odniesienie do niej powinno być opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy. 

(12) Niniejsza decyzja w sprawie zgodności normy EN 
14682:2007 z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
zostaje podjęta z inicjatywy Komisji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Norma EN 14682:2007 „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej – 
Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej – Specyfikacja” 

spełnia ogólny wymóg bezpieczeństwa określony w dyrektywie 
2001/95/WE w zakresie obejmowanych przez nią zagrożeń. 

Artykuł 2 

Odniesienie do normy EN 14682:2007 jest publikowane w serii 
C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zastępuje odniesienie 
do normy EN 14682:2004. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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