
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 czerwca 2014 r. 

w sprawie zgodności normy europejskiej EN 16281:2013 dotyczącej urządzeń blokujących do 
okien i drzwi balkonowych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, montowanych przez 
klienta z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/358/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE ustanawia się wymóg, by producenci wprowadzali na rynek wyłącznie 
produkty bezpieczne. 

(2)  Na podstawie art. 3 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny w zakresie 
zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych odnośnymi normami krajowymi, jeżeli spełnia on dobrowolne normy 
krajowe będące transpozycją norm europejskich, do których Komisja opublikowała odniesienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 wymienionej dyrektywy. 

(3)  Na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE normy europejskie ustanawiane są przez europejskie organy 
normalizacyjne na podstawie zleceń sporządzanych przez Komisję. 

(4)  Na podstawie art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE Komisja zobowiązana jest publikować odniesienia do takich 
norm. 

(5)  W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja przyjęła decyzję 2010/11/UE w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie 
muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego 
montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE (2). 

(6)  W dniu 10 maja 2010 r. Komisja wydała europejskim organom normalizacyjnym zlecenie normalizacji nr M/465 
dotyczące opracowania normy europejskiej dotyczącej urządzeń blokujących do okien i drzwi balkonowych 
zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, montowanych przez klienta w celu wyeliminowania ryzyka udławienia 
małymi częściami, ryzyka zranienia o ostre krawędzie i wystające części oraz ryzyka uwięzienia palców. 
W zleceniu wystąpiono ponadto o określenie odpowiednich testów zapewniania bezpieczeństwa dzieciom przez 
urządzenia blokujące w celu zapewnienia strukturalnej integralności tych urządzeń w przewidywanym okresie ich 
użytkowania, jak również zapewnienia odporności tych urządzeń na zużywanie się i warunki pogodowe. 

(7)  W odpowiedzi na zlecenie Komisji Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) przyjął normę europejską 
EN 16281:2013 dotyczącą urządzeń blokujących do okien i drzwi balkonowych zapewniających bezpieczeństwo 
dzieciom, montowanych przez klienta. 

(8) Norma europejska EN 16281:2013 stanowi realizację zlecenia M/465 i jest zgodna z ogólnym wymogiem bezpie
czeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE. Odniesienie do niej należy zatem opublikować w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie przepisów 
dyrektywy 2001/95/WE, 
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(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 
(2) Dz.U. L 4 z 8.1.2010, s. 91. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Norma europejska EN 16281:2013 „Wyroby służące ochronie dzieci — Urządzenia blokujące do okien i drzwi balkono
wych zapewniające bezpieczeństwo dzieciom, montowane przez klienta — Wymagania i metody badań dotyczące 
bezpieczeństwa” spełnia ogólny wymóg bezpieczeństwa przewidziany w dyrektywie 2001/95/WE w odniesieniu do 
zagrożeń, które obejmuje. 

Artykuł 2 

Odniesienie do normy EN 16281:2013 publikuje się w części C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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