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DECIZIA COMISIEI
din 22 decembrie 2008
privind conformitatea standardului EN 1273:2005 referitor la premergătoarele pentru copii cu
cerința generală de siguranță din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului
și publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial
[notificată cu numărul C(2008) 8616]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/18/CE)
publice trimiterile respective în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. În astfel de cazuri, Comisia hotărăște, din
proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, în
conformitate cu procedura menționată la articolul 15
alineatul (2) din respectiva directivă, dacă standardul în
cauză îndeplinește cerința generală de siguranță. Comisia
va decide publicarea trimiterii la standard după
consultarea comitetului înființat în conformitate cu
articolul 5 din Directiva 98/34/CE. Comisia va notifica
statele membre cu privire la decizia sa.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind
siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4
alineatul (2) primul paragraf,
după consultarea comitetului permanent instituit în confor
mitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a
unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul
standardelor și reglementărilor tehnice, precum și a normelor
privind societatea informațională (2),

(5)

Premergătoarele pentru copii sunt dispozitive care ajută
copii care încă nu merg să se deplaseze autonom. Datele
provenite din serviciile de urgență ale spitalelor, atât din
Europa, cât și din SUA, din ultimii 20 de ani arată
constant că premergătoarele pentru copii generează
riscul de cădere, deoarece cresc mobilitatea și viteza de
deplasare a copiilor care nu sunt încă capabili să mențină
poziția ortostatică sau să meargă autonom.

(6)

Accidentele în condițiile utilizării premergătoarelor
pentru copii se datorează în principal căderii pe scări
sau răsturnării, în special atunci când copiii încearcă să
se deplaseze pe suprafețe care nu sunt netede, cum sunt
pragurile ușilor sau marginile covoarelor. Leziunile
rezultate ca urmare a unor astfel de accidente sunt
foarte grave, deoarece, în majoritatea cazurilor, ele
afectează capul copilului.

(7)

În septembrie 1997, Comisia a acordat un mandat (3)
Comitetului European de Standardizare (CEN) de a face
referire la riscurile de siguranță specifice generate de
mobilitatea și viteza sporite conferite de utilizarea
premergătoarelor pentru copii de către copii aflați la
vârsta preambulatorie în standardul relevant pe care
CEN îl elabora la vremea aceea.

(8)

Comisia a considerat că prima versiune a standardului EN
1273 adoptată de CEN în 2001 nu era satisfăcătoare,
deoarece standardul nu se referea la riscurile specifice
descrise în mandat.

(9)

Totuși, versiunea revizuită a standardului EN 1273 din
mai 2005 prevede teste de stabilitate și cerințe privind
designul destinate să reducă leziunile cauzate de căderea
pe scări sau răsturnare, astfel cum se solicită în mandatul
din partea Comisiei.

întrucât:
(1)

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE obligă
producătorii să introducă pe piață doar produse sigure.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva
2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce
privește riscurile și categoriile de risc reglementate de
standardele naționale relevante, în cazul în care este
conform cu standardele naționale neobligatorii care
transpun standardele europene, ale căror referințe
trebuie publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul
(2) din directiva respectivă.

(3)

(4)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din directiva
respectivă, standardele europene trebuie să fie stabilite
de organismele europene de standardizare, pe baza
unui mandat stabilit de Comisie. Comisia va publica
trimiterile la standardele respective.
Articolul 4 alineatul (2) din directiva respectivă stabilește
o procedură de publicare a trimiterilor la standardele
adoptate de organismele europene de standardizare
înainte de intrarea în vigoare a directivei. În cazul în
care standardele în cauză asigură conformitatea cu
cerința generală de siguranță, Comisia va decide să

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3) Mandatul M/253 din 14 septembrie 1997.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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EN 1273:2005 este larg folosit de autoritățile de supra
veghere a pieței din statele membre, după cum a fost
confirmat de o serie de notificări RAPEX care s-au
referit la acest standard. În plus, unele state membre
fac referire la standardul respectiv în legislația lor
privind siguranța articolelor pentru copii (1).
Siguranța sporită în cazurile de cădere pe scară sau de
răsturnare conferită de EN 1273:2005 crește gradul de
prevenție pasivă a accidentelor care se produc datorită
utilizării premergătoarelor pentru copii.
Comisia consideră că EN 1273:2005 satisface cerința
generală de siguranță. Deoarece standardul a fost
adoptat în urma unui mandat acordat înainte de
intrarea în vigoare a Directivei 2001/95/CE, ar trebui
ca trimiterea la EN 1273:2005 să fie publicată în confor
mitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (2)
primul paragraf.
Prezenta decizie privind conformitatea standardului EN
1273:2005 cu cerința generală de siguranță este
adoptată la inițiativa Comisiei.
Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului instituit prin Directiva 2001/95/CE,

(1) Franța: Avis relatif à l’application du décret no 91-1292 du
20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de
l’usage des articles de puériculture (JO din 8 aprilie 2008).
Austria: Kinderlaufhilfenverordnung 2007, Austrian Official Journal,
7 august 2008.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Standardul EN 1273:2005 „Articole de puericultură. Premer
gătoare. Cerințe de securitate și metode de încercare” înde
plinește cerința generală de siguranță din Directiva
2001/95/CE privind riscurile menționate de aceasta.
Articolul 2
Trimiterea la standardul EN 1273:2005 se publică în partea C a
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2008.
Pentru Comisie
Meglena KUNEVA

Membru al Comisiei

