
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 9 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zgodności normy EN 16156:2010 „Papierosy – Pomiar zdolności zapłonu – Wymóg 
bezpieczeństwa” i normy EN ISO 12863:2010 „Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu 
papierosów” z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do normy EN 16156:2010 „Papierosy – Pomiar 
zdolności zapłonu – Wymóg bezpieczeństwa” i normy EN ISO 12863:2010 „Standardowa 

metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5626) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/496/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 2 
akapit pierwszy, 

po zasięgnięciu opinii Stałego Komitetu powołanego w art. 5 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania infor
macji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Przepisy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE zobowią
zują producentów do wprowadzania na rynek jedynie 
produktów bezpiecznych. 

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 
2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny, o ile 
uwzględnione zostały zagrożenia i kategorie zagrożeń 
objęte 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 ust. 2 wymienionej dyrektywy. 

(3) Na podstawie art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy euro
pejskie organy normalizacyjne ustanawiają normy euro
pejskie na podstawie zleceń sporządzonych przez 
Komisję. 

(4) Na podstawie art. 4 ust. 2 Komisja publikuje odniesienia 
do takich norm. 

(5) W czerwcu 2008 r. Komisja przesłała zlecenie M/425 do 
CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) w celu 
opracowania europejskiej normy bezpieczeństwa odno
szącej się do zagrożenia ogniowego związanego 
z papierosami. 

(6) CEN przyjął normę EN 16156:2010 „Papierosy – Pomiar 
zdolności zapłonu – Wymóg bezpieczeństwa” 
w odpowiedzi na zlecenie Komisji. Norma ta zawiera 
odniesienie do normy EN ISO 12863:2010 „Standar
dowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów”. 
Dlatego też publikacji odniesienia do normy EN 
16156:2010 powinno towarzyszyć odniesienie do tej 
normy EN ISO. 

(7) Norma EN ISO 12863:2010 została zmieniona sprosto
waniem technicznym ( 3 ). Sprostowanie zostało przyjęte 
przez CEN bez zmian ( 4 ) i z tego względu włączone do 
normy EN 16156:2010. 

(8) Normy EN 16156:2010 i EN ISO 12863:2010 są 
zgodne ze zleceniem M/425 i spełniają ogólny wymóg 
bezpieczeństwa określony w dyrektywie 2001/95/WE. 
Odniesienia do nich należy opublikować w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

(9) Aby zapewnić udane wprowadzenie norm, przemysłowi 
należy dać wystarczający czas na dostosowanie produkcji 
do poziomu bezpieczeństwa przewidzianego w normach. 
Publikacja odniesień do norm w Dzienniku Urzędowym 
12 miesięcy po udostępnieniu norm przez CEN, które 
nastąpiło dnia 17 listopada 2010 r., ma na celu dopil
nowanie, by po tej dacie domniemanie bezpieczeństwa
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( 1 ) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 
( 2 ) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. 

( 3 ) Sprostowanie techniczne 1. Numer referencyjny ISO 12863:2010/ 
Cor.1:2011(E). 

( 4 ) Numer referencyjny: EN ISO 12863:2010/AC:2011.



przeciwpożarowego opierało się na wspólnych kryte
riach. W celu zapewnienia jasności i pewności prawa 
na rynku wewnętrznym, przy ocenianiu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w odniesieniu do papierosów, 
również na etapie sprzedaży papierosów konsumentom, 
organy nadzoru rynku we wszystkich państwach człon
kowskich powinny uwzględniać normy europejskie 
wymienione w motywie 8. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Norma EN 16156:2010 „Papierosy – Pomiar zdolności zapłonu 
– Wymóg bezpieczeństwa” i norma EN ISO 12863:2010 „Stan
dardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów” są 

zgodne z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 
2001/95/WE w zakresie zagrożenia, do którego się odnoszą. 

Artykuł 2 

Odniesienia do norm EN 16156:2010 i EN ISO 12863:2010 
publikowane są w części C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej w dniu 17 listopada 2011 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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