
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1320 

z dnia 30 lipca 2015 r. 

w sprawie wycofania odniesień do norm dotyczących wyrobu do mocowania smoczka, smoczków 
do uspokajania, pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania oraz grillów z 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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), a zwłaszcza jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci i czwarty, 

po konsultacji z komitetem ustanowionym na podstawie art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (2), 

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 należy uznać 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 
Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 wymienionej dyrektywy. 

(3)  Zgodnie z decyzją Komisji C(2004)1493 (3) Komisja publikuje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
odniesienia do norm EN 12586:1999 i EN 12586:1999/AC:2002 dotyczących wyrobu do mocowania smoczka 
oraz do normy EN 1400:2002 (część 1, 2 i 3) dotyczącej smoczków uspokajających. 

(4)  Zgodnie z decyzją Komisji 2005/718/WE (4) Komisja publikuje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
odniesienia do normy EN 13138-2:2002 dotyczącej pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki 
pływania oraz do normy EN 1860-1:2003 dotyczącej grillów. 

(5)  Europejski Komitet Normalizacyjny wycofał normy EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 
(część 1, 2 i 3), EN 13138-2:2002 oraz EN 1860-1:2003. Normy te, które już nie istnieją, nie zapewniają 
zgodności z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa. 

(6)  Należy zatem wycofać odniesienia do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Należy wycofać odniesienia do następujących norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 

(a)  EN 12586:1999 i EN 12586:1999/AC:2002 „Artykuły do pielęgnowania i użytkowania dla dzieci – Wyrób do 
mocowania smoczka – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”; 

(b)  EN 1400-1:2002 „Artykuły dla dzieci – Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci – Część 1: Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz informacji o wyrobie”; 
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(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 
(2) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 
(3) Decyzja Komisji C(2004)1493 z dnia 23 kwietnia 2004 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 

dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym. 
(4) Decyzja Komisji 2005/718/WE z dnia 13 października 2005 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpie

czeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym 
(Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 51). 



(c)  EN 1400-2:2002 „Artykuły dla dzieci – Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci – Część 2: 
Wymagania mechaniczne i badania”; 

(d)  EN 1400-3:2002 „Artykuły dla dzieci – Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci – Część 3: 
Wymagania chemiczne i badania”; 

(e) EN 13138-2:2002 „Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania – Część 2: Wymagania bezpie
czeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do osobistego użytku”; 

(f)  EN 1860-1:2003 „Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla – część 1: Grille opalane paliwami stałymi – 
Wymagania i metody badań”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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