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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego

i Rady 2001/95/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/357/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1
lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2001/95/WE nakłada na producentów
obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie produktów
bezpiecznych.

(2) Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt powinien
zostać uznany za bezpieczny, w odniesieniu do zagrożeń
i kategorii zagrożeń określonych w odpowiednich
normach krajowych, jeżeli jest zgodny z dobrowolnymi
normami krajowymi transponującymi normy europejskie.

(3) Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie
powinny być ustanawiane przez europejskie organy
normalizacyjne. Normy te mają na celu zapewnienie,
że produkty spełniają ogólne wymogi bezpieczeństwa
przewidziane w dyrektywie.

(4) Zapalniczki są z natury produktami niebezpiecznymi ze
względu na to, że wydzielają ogień lub ciepło oraz zawie-
rają, często znajdujący się pod ciśnieniem, płyn lub
gaz palny. Najczęstszym zagrożeniem związanym
z niewłaściwym używaniem zapalniczek jest pożar, popa-
rzenie, wybuch, mogące prowadzić do eksplozji
w związku z istnieniem źródła ciepła.

(5) Zapalniczki nie są wprawdzie przeznaczone dla dzieci,
jednak niewłaściwe używanie zapalniczek, zwłaszcza
przez małe dzieci nie jest rzadkim zjawiskiem. Należy
to uwzględnić szacując bezpieczeństwo tego typu
produktów. Dotyczy to w szczególności zapalniczek
jednorazowego użytku, sprzedawanych w dużych iloś-
ciach, często po kilka sztuk w opakowaniu, uznawanych
przez konsumentów za produkt o niskiej wartości,
którego łatwo można się pozbyć, jak i zapalniczek atrak-
cyjnych dla małych dzieci ze względu na swój kształt
albo interesujące elementy przyciągające uwagę dzieci.

(6) Niewłaściwe używanie zapalniczek przez małe dzieci
może prowadzić do pożarów powodujących poważne
szkody na osobie i mieniu, łącznie ze śmiercią. Z tego
powodu zapalniczki są źródłem poważnego zagrożenia
związanego z niewłaściwym używaniem ich przez dzieci.

(7) W 1998 r. Komisja wydała zalecenie normalizacyjne
nr M/266 do CEN dotyczące zapalniczek i odnoszące
się do bezpieczeństwa konsumentów i dzieci, w wyniku
którego powstała Norma Europejska EN 13869:2002:
Zapalniczki – Zapalniczki z utrudnionym uruchamianiem
przez dzieci – Wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.
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(8) Mając na uwadze, że zdrowie i bezpieczeństwo konsu-
mentów są zagrożone, w szczególności przez predyspo-
zycje małych dzieci oraz prawdopodobieństwo, że będą
one posługiwały się zapalniczkami i niewłaściwie je użyt-
kowały oraz, że zagrożenie z tym związane może zostać
skutecznie wyeliminowane jedynie za pomocą środków
przyjętych na poziomie Wspólnoty, Komisja przyjęła
dnia 11 maja 2006 r. decyzję 2006/502/WE (1) na
podstawie art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, na mocy
której państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić,
iż jedynie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomie-
niem przez dzieci będą wprowadzane na rynek oraz
zakazać wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów.

(9) Zważywszy, że decyzje przyjęte na podstawie art. 13
dyrektywy 2001/95/WE mają charakter środków tymcza-
sowych o okresie obowiązywania maksymalnie jednego
roku, oraz że obowiązywanie każdej z tych decyzji może
zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok, dnia
12 kwietnia 2007 r. Komisja przyjęła decyzję
2007/231/WE (2) przedłużającą obowiązywanie decyzji
2006/502/WE o jeden rok.

(10) Pomimo, że norma EN 13896 nie została uwzględniona
w Dzienniku Urzędowym zgodnie z przepisami dyrek-
tywy 2001/95/WE, decyzja Komisji 2006/502/WE
zawiera domniemanie zgodności odnośnie do zapalni-
czek spełniających krajowe normy wdrażające EN 13869.

(11) Z uwagi na potrzebę wprowadzenia odpowiednich
rozwiązań technicznych odnośnie do oceny wymogów
w zakresie bezpieczeństwa dzieci dotyczących zapalni-
czek, państwa członkowskie i Komisja, we współpracy
z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz po
konsultacji z partnerami, zasygnalizowały potrzebę
zmiany EN 13869.

(12) Obecnie główny problem stanowi powierzenie grupie
dzieci przeprowadzanie badań polegających na weryfi-
kacji, czy zapalniczka jest w rzeczywistości zabezpie-
czona przed uruchomieniem przez dzieci. Chociaż
metoda ta okazała się wiarygodna, koniecznym wydaje
się opracowanie metod alternatywnych pozwalających
stwierdzić, czy zapalniczka jest zabezpieczona przed
uruchomieniem przez dzieci. Oprócz tego, obecna defi-
nicja zapalniczek, które są szczególnie atrakcyjnych dla
dzieci (tzw. zapalniczek-gadżetów) jest przedmiotem

interpretacji, co może skutkować niejednolitym stosowa-
niem zakazu odnoszącego się do tego typu zapalniczek.
Wreszcie istnieje potrzeba rozwiązania innych kwestii,
tak aby norma ta mogła całkowicie spełniać swoją rolę,
polegającą na wskazywaniu odpowiednich rozwiązań
technicznych.

(13) Szczególne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dzieci
dotyczące zapalniczek powinny zostać określone na
podstawie przepisów art. 4 dyrektywy 2001/95/WE,
w celu skłonienia organizacji normalizacyjnych do doko-
nania zmiany EN 13869, zgodnie z procedurą określoną
w dyrektywie 98/34/WE (3) dotyczącą udzielania infor-
macji w zakresie norm i przepisów technicznych, oraz
w celu umożliwienia publikacji zmodyfikowanej normy
w Dzienniku Urzędowym.

(14) Z chwilą opublikowania zmodyfikowanej normy
w Dzienniku Urzędowym, będzie ona podstawą domnie-
mania zgodności ze specyficznymi wymogami w zakresie
bezpieczeństwa dzieci dotyczącymi zapalniczek, określo-
nymi w odpowiednich ustawodawstwach krajowych.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu powołanego w drodze postanowień
dyrektywy 2001/95/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie wymogów, na
podstawie których Komisja może wezwać odpowiednie insty-
tucje normalizacyjne do zmiany odpowiedniej normy dotyczącej
zapalniczek.

Definicje

Dla celów niniejszej decyzji:

„zapalniczka” oznacza urządzenie przeznaczone do obsługi
ręcznej, wydzielające ogień, zasilane benzyną, służące do
rozważnego zapalania papierosów, cygar, fajek, które może
być używane do rozpalania materiałów takich jak papier,
knot, świece, lampiony, wyprodukowane łącznie z zasilaczem
benzyną, z możliwością jej uzupełnienia.
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„zapalniczka zabezpieczona przed uruchomieniem przez dzieci”
oznacza zapalniczkę zaprojektowaną i wyprodukowaną w taki
sposób, że w normalnych, rozsądnie przewidzianych warunkach
obsługi, nie może być używana przez dzieci młodsze niż 51
miesięcy na skutek, przykładowo, wysiłku potrzebnego do jej
użycia, jej kształtu, ochrony mechanizmu zapalającego, czy też
złożoności kolejnych operacji potrzebnych do jej obsługi.

„zapalniczka atrakcyjna dla dzieci” oznacza zapalniczkę, której
konstrukcja w jakikolwiek sposób nawiązuje do innego przed-
miotu powszechnie uznawanego za przeznaczony do użytku
przez dzieci lub dla nich atrakcyjny.

Artykuł 2

Wymogi

1. Dla celów art. 4 dyrektywy 2001/95/WE szczególne
wymogi w zakresie bezpieczeństwa dzieci dotyczące zapalni-
czek są następujące:

a) Zapalniczki są zabezpieczone przed uruchomieniem przez
dzieci w celu zminimalizowania predyspozycji i chęci do
posługiwania się nimi przez dzieci w wieku poniżej
51 miesięcy.

b) Zapalniczki nie są atrakcyjne dla dzieci w wieku poniżej
51 miesięcy.

2. Ustęp 1 lit. a) nie ma zastosowania do zapalniczek prze-
znaczonych do wielokrotnego napełniania, których producenci
przedstawią właściwym organom, na ich żądanie, niezbędne
dokumenty potwierdzające, że zapalniczki te są skonstruowane,
wyprodukowane i wprowadzone na rynek w celu zapewnienia
oczekiwanego stałego i bezpiecznego długotrwałego użytku
przez okres co najmniej pięciu lat i są przeznaczone do
naprawy, oraz które w szczególności spełniają wszystkie nastę-
pujące wymagania:

a) każda zapalniczka opatrzona jest pisemną gwarancją produ-
centa obejmującą okres co najmniej dwóch lat, zgodnie
z dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (1);

b) istnieje praktyczna możliwość naprawy i bezpiecznego
wielokrotnego napełniania zapalniczki podczas całego
cyklu życia, w tym w szczególności naprawy jej mecha-
nizmu zapłonowego;

c) części nieulegające zużyciu, lecz mogące ulec zniszczeniu lub
zepsuciu w wyniku ciągłego użytkowania po upływie okresu
gwarancji, nadają się do wymiany lub naprawy przez
upoważniony bądź wyspecjalizowany serwis posprzedażny
mający siedzibę w Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Meglena KUNEVA

Członek Komisji
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