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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3 desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 4 nr. 2 annet og fjerde ledd,

etter samråd med den faste komiteen nedsatt i samsvar med 
artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 
22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter(2), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2001/95/EF har 
produsenter plikt til å markedsføre bare sikre produkter.

2) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2001/95/EF skal et 
produkt antas å være sikkert med hensyn til de risikoer 
og risikokategorier som omfattes av relevante nasjonale 
standarder, når det er i samsvar med frivillige nasjonale 
standarder som gjennomfører europeiske standarder, og 
som Kommisjonen har offentliggjort henvisninger til i 
Den europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 4 i 
nevnte direktiv.

3) I henhold til direktivets artikkel 4 nr. 1 skal 
europeiske standarder utarbeides av europeiske 
standardiseringsorganer på oppdrag fra Kommisjonen. 
Kommisjonen skal offentliggjøre henvisninger til disse 
standardene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 15.10.2005,  
s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 13.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF (EFT 

L 217 av 5.8.1998, s. 18).

4) I direktivets artikkel 4 nr. 2 er det fastsatt en framgangsmåte 
for offentliggjøring av henvisninger til standarder vedtatt 
av de europeiske standardiseringsorganer før direktivets 
ikrafttredelse. Dersom disse standardene sikrer samsvar 
med det alminnelige sikkerhetskravet, skal Kommisjonen 
treffe beslutning om offentliggjøring av henvisninger til 
dem i Den europeiske unions tidende. I slike tilfeller skal 
Kommisjonen, på eget initiativ eller på anmodning fra 
en medlemsstat, avgjøre, etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 15 nr. 2 i nevnte direktiv, om den berørte 
standard oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet. 
Kommisjonen skal treffe beslutningen om offentliggjøring 
av henvisningene til standarden etter å ha rådspurt 
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/
EF. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om sin 
beslutning.

5) Etter at direktivet trådte i kraft, har imidlertid de europeiske 
standardiseringsorganer vedtatt enkelte standarder uten å 
ha fått dette i oppdrag i henhold til direktivets artikkel 4 
nr. 1. Lovgiverens intensjon var å sikre samarbeid med 
de europeiske standardiseringsorganer og å godkjenne 
passende sikkerhetsstandarder for produkter som omfattes 
av direktivet, men som Kommisjonen ikke har gitt noe 
oppdrag for i samsvar med de relevante bestemmelser 
nevnt i artikkel 4. Offentliggjøring av henvisninger til 
slike standarder bør derfor vurderes, og framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bør da følges.

6) Dette vedtak om samsvar for standardene oppført i 
vedlegget med det alminnelige sikkerhetskravet gjøres 
etter initiativ fra Kommisjonen.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt i henhold til direktiv 2001/95/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Standardene oppført i vedlegget oppfyller det alminnelige 
sikkerhetskravet i direktiv 2001/95/EF for de risikoene de 
omhandler.

KOMMISJONSVEDtAK

av 13. oktober 2005

om visse standarders samsvar med det alminnelige sikkerhetskravet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og 
offentliggjøring av henvisninger til disse i Den europeiske unions tidende(*)

[meddelt under dokumentnummer K(2005) 3803]

(2005/718/EF)

2009/EØS/39/20
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Artikkel 2

Henvisningene til standardene i vedlegget skal offentliggjøres i C-serien av Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Standardene nevnt i artikkel 1 og 2 i dette vedtak:

1. EN 13899:2003 –Sportsutstyr på hjul – Rulleskøyter – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

2. EN 13138-2:2003 – Flytehjelpemidler for svømmeopplæring – Del 2: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for 
flytehjelpemidler som skal holdes

3. EN 13319:2000 – Tilleggsutstyr for dykking – Dybdemålere og kombinerte dybde- og tidsmålerinnretninger – 
Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

4. EN 1651:1999 – Paragliderutstyr – Seletøy – Sikkerhetskrav og styrkeprøving

5. EN 12491:2001 – Paragliderutstyr – Reservefallskjerm – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

6. EN 913:1996 – Gymnastikkutstyr – Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

7. EN 12655:1998 – Gymnastikkutstyr – Ringer – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

8. EN 12197:1997 – Gymnastikkutstyr – Svingstenger – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

9. EN 12346:1998 – Gymnastikkutstyr – Ribber, klatretau og klatrestativer – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

10. EN 12432:1998 – Gymnastikkutstyr – Bommer – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

11. EN 916:2003 – Gymnastikkutstyr – Sprangkasser – Krav og prøvingsmetoder, inklusive sikkerhet

12. EN 12196:2003 – Gymnastikkutstyr – Hester og bukker – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

13. EN 1860-1:2003 - Utstyr, fast brensel og tennere til grilling – Del 1: Griller for fast brensel – Krav og 
prøvingsmetoder

14. EN 1129-1:1995 – Møbler – Klappsenger – Sikkerhetskrav og prøving – Del 1: Sikkerhetskrav

15. EN 1129-2:1995 – Møbler – Klappsenger – Sikkerhetskrav og prøving – Del 2: Prøvingsmetoder

16. EN 14344:2004 – Spedbarns- og småbarnsprodukter – Sykkelseter for barn – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

17. EN 14350-1:2004 – Spedbarns- og småbarnsprodukter – Drikkeutstyr – Del 1: Generelle mekaniske krav og 
prøvinger

_______________________


