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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1254
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa zabawek, opracowanych na
potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające 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 uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (2) w przypadku zabawek spełnia
jących całkowicie lub częściowo normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania objęte tymi normami lub ich częścią,
określone w art. 10 i w załączniku II. do tej dyrektywy.

(2)

Pismem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)
i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o sporządzenie nowej
normy i dokonanie przeglądu istniejących norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE.
W części I pkt 11 załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE ustanowiono szczególne wymogi bezpieczeństwa
dotyczące zabawek ruchowych.

(3)

Trampoliny są zabawkami do użytku domowego, w których konstrukcja nośna pozostaje nieruchoma w czasie
wykonywania czynności ruchowych i które są przeznaczone głównie dla dzieci do wykonywania skoków.
W związku z tym są to zabawki ruchowe w rozumieniu art. 3 pkt 21 dyrektywy 2009/48/WE.

(4)

Na podstawie wniosku M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. CEN zmienił zharmonizowaną normę EN 71-14:2014
+A1:2017 dotyczącą trampolin do użytku krajowego, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (3), w celu zapewnienia bezpieczeństwa również trampolin ziemnych (zakopanych),
które w coraz większym zakresie są wprowadzane do obrotu. Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmoni
zowanej EN 71-14:2018 dotyczącej trampolin do użytku domowego.

(5)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy norma zharmonizowana EN 71-14:2018 dotycząca trampolin do użytku
domowego opracowana przez CEN jest zgodna z wnioskiem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r.

(6)

Norma zharmonizowana EN 71-14:2018 spełnia założone wymagania przewidziane w dyrektywie 2009/48/WE.
Należy zatem opublikować odniesienie do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Norma zharmonizowana EN 71-14:2018 zastępuje normę zharmonizowaną EN 71-14:2014 + A1:2017. Należy
zatem wycofać odniesienie do tej normy z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby zapewnić producentom
zabawek wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych specyfikacji w normie
zharmonizowanej EN 71-14:2018, konieczne jest odroczenie wycofania odniesienia do zharmonizowanej normy
EN 71-14:2014+A1:2017.

(8)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji
odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść
w życie w dniu jej opublikowania,

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170
z 30.6.2009, s. 1).
(3) Dz.U. C 282 z 10.8.2018, s. 3.

L 195/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2019

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczącej
bezpieczeństwa zabawek, opracowanej na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienione w załączniku I do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczącej
bezpieczeństwa zabawek, opracowanej na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienione w załączniku II do niniejszej
decyzji, ze skutkiem od daty wymienionej w tym załączniku.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Nr

1.

Odniesienie do normy

EN 71-14:2018 Bezpieczeństwo zabawek - Część 14: Trampoliny do użytku domowego
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ZAŁĄCZNIK II

Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

1.

EN 71-14:2014+A1:2017 Bezpieczeństwo zabawek - Część 14: Trampoliny
do użytku domowego

22 stycznia 2020 r.

