
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 4 grudnia 2014 r. 

w sprawie publikacji odniesień do normy EN 15649-2:2009+A2:2013 dotyczącej przed
miotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie oraz normy 
EN 957-6:2010+A1:2014 dotyczącej stacjonarnego sprzętu treningowego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/875/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)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny — jeśli chodzi o 
zagrożenia i kategorie zagrożeń objęte odnośnymi normami krajowymi — jeżeli spełnia on normy krajowe 
będące transpozycją norm europejskich, do których Komisja opublikowała odniesienia w Dzienniku Urzędowym 
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 21 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła decyzję 2005/323/WE (2) w sprawie wymogów bezpieczeństwa, 
które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych 
do używania na lub w wodzie. 

(6)  W dniu 6 września 2005 r. Komisja wydała europejskim organom normalizacyjnym zlecenie normalizacji M/372 
dotyczące opracowania norm europejskich w celu uwzględnienia głównych zagrożeń związanych z przedmiotami 
rekreacyjnymi pływającymi stosowanymi na wodzie i w wodzie, a mianowicie wypadków utonięcia lub podto
pienia; innych zagrożeń, w tym wynikających z konstrukcji produktów, takich jak odpłynięcie, utrata kontaktu z 
przedmiotem, upadek z dużej wysokości, uwięzienie lub zaplątanie się nad lub pod powierzchnią wody, nagła 
utrata pływalności, wywrotki, szok termiczny; zagrożeń związanych z używaniem tych przedmiotów, takich jak 
zderzenie i uderzenie; oraz zagrożeń związanych z wiatrem, prądami oraz pływami morskimi. 

(7)  W odpowiedzi na zlecenie Komisji Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął serię norm europejskich 
(EN 15649 części 1–7) dotyczących przedmiotów rekreacyjnych pływających. W dniu 18 lipca 2013 r. Komisja 
przyjęła decyzję wykonawczą 2013/390/UE (3), w której stwierdza się, że normy europejskie EN 15649 części 1–7 
dotyczące przedmiotów rekreacyjnych pływających spełniają ogólny wymóg bezpieczeństwa przewidziany w 
dyrektywie 2001/95/WE dla zagrożeń, których dotyczą, oraz opublikowała odniesienia do tych norm w części C 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

(8)  W międzyczasie Europejski Komitet Normalizacyjny zmienił normę europejską EN 15649-2:2009+A2:2013 
dotyczącą przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie. 
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(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 
(2) Decyzja Komisji 2005/323/WE z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europej

skie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 104 z 23.4.2005, s. 39). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/390/UE z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zgodności norm europejskich serii EN 15649 (części 1–7) 
dotyczących przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa prze
widzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 196 z 19.7.2013, s. 22). 



(9)  Norma europejska EN 15649-2:2009+A2:2013 stanowi realizację zlecenia M/372 i jest zgodna z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE. Odniesienie do niej należy zatem opubli
kować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(10)  W dniu 27 lipca 2011 r. Komisja przyjęła decyzję 2011/476/UE (1) w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które 
muszą spełniać normy europejskie dotyczące stacjonarnego sprzętu treningowego. 

(11)  W dniu 5 września 2012 r. Komisja wydała europejskim organom normalizacyjnym zlecenie normalizacji M/506 
w celu opracowania norm europejskich dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego. Normy te miały być 
zgodne z zasadą, że w zwykłych, racjonalnych i przewidywalnych warunkach stosowania ryzyko obrażeń ciała 
lub narażenia zdrowia i bezpieczeństwa powinno być minimalizowane poprzez konstrukcję lub zabezpieczenia 
takiego sprzętu. 

(12)  Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął normy europejskie (EN 957 części 2 i 4–10) oraz normę europejską 
EN ISO 20957 część 1. Są one objęte zakresem zlecenia Komisji. 

(13)  W dniu 13 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/357/UE (2), w której stwierdza się, że 
normy europejskie serii EN 957 części 2 i 4–10 oraz norma europejska EN ISO 20957 część 1 dotyczące stacjo
narnego sprzętu treningowego spełniają ogólny wymóg bezpieczeństwa przewidziany w dyrektywie 2001/95/WE 
dla zagrożeń, których dotyczą, oraz opublikowała odniesienia do tych norm w części C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej. 

(14) W międzyczasie Europejski Komitet Normalizacyjny zmienił normę europejską EN 957-6:2010+A1:2014 doty
czącą stacjonarnego sprzętu treningowego. 

(15) Norma europejska EN 957-6:2010+A1:2014 stanowi realizację zlecenia M/506 i jest zgodna z ogólnym wymo
giem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE. Odniesienie do niej należy zatem opublikować 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(16)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 
2001/95/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odniesienia do następujących norm są publikowane w części C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

a) EN 15649-2:2009+A2:2013 „Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie — Część 2: Infor
macje dla konsumenta”; 

b)  EN 957-6:2010+A1:2014 „Stacjonarny sprzęt treningowy — Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Komisji 2011/476/UE z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących stacjonarnego 
sprzętu treningowego wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 196 z 
28.7.2011, s. 16). 

(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/357/UE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich serii EN 957 (części 2 
i 4–10) i EN ISO 20957 (część 1) dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego oraz dziesięciu norm europejskich dotyczących 
sprzętu gimnastycznego z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 40). 
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