Tłumaczenie wykonane przez Departament Nadzoru Rynku UOKiK

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Bruksela 1 grudnia 2006 roku
SEC(2006) 1630
DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI
WYTYCZNE
odnośnie stosowania
DECYZJI KOMISJI z dnia 11 maja 2006 roku
(2006/502/WE)
zobowiązującej Państwa Członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na
rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem
przez dzieci oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów
(skierowane do Państw Członkowskich)
Dokument ten został pierwotnie opublikowany w języku angielskim pod tytułem:
“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
GUIDELINES
for the application of
COMMISSION DECISION of 11 May 2006
(2006/502/EC)
requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child
resistant
are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty
lighters
(addressed to the Member States)”
przez Dyrekcję Generalną Zdrowie i Ochrona Konsumentów Komisji Europejskiej
na oficjalnej stronie internetowej Wspólnot Europejskich „Europa” (www.europa.eu)
© Wspólnoty Europejskie, 2006
Polskie tłumaczenie; © Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007
Odpowiedzialność za tłumaczenie całkowicie ponosi Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

1

Tłumaczenie wykonane przez Departament Nadzoru Rynku UOKiK

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Zakres decyzji
2.1 Podstawowe wymagania decyzji
2.2 Zakres wymagań dotyczących zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci
2.3 Zakres zakazu w odniesieniu do zapalniczek-gadżetów
2.4 Wprowadzanie na rynek
3. Zapewnienie zgodności z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa
3.1 Wymagania dla producentów
3.2 Laboratoria przeprowadzające badania zgodnie z normą ISO 9994
4. Weryfikacja zgodności z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa
4.1 Kontrola dokumentów
4.2 Kontrola oznakowania, ostrzeżeń i instrukcji
4.3 Badanie zgodnie z kluczowymi wymaganiami normy ISO 9994
4.4 Badanie zgodnie z wszystkimi wymaganiami normy ISO 9994
5. Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci
5.1 Zgodność z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń przed uruchomieniem
przed dzieci
5.2 Obowiązki producentów
5.3 Laboratoria przeprowadzające badania zabezpieczeń przed uruchomieniem
przez dzieci
5.4 Mechanizmy zabezpieczające zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci

2

Tłumaczenie wykonane przez Departament Nadzoru Rynku UOKiK

6. Weryfikacja zgodności
uruchomieniem przez dzieci

z

wymaganiami

dotyczącymi

zabezpieczeń

przed

określonymi

przez

6.1 Kontrola dokumentów
6.2 Kontrola deklaracji producenta i oznakowania
6.3 Badanie
producentów

zgodnie

z

parametrami

technicznymi

6.4 Badanie zgodnie z wymaganiami EN ISO 13869
7. Nadzór rynku oraz kontrole celne
7.1 Strategia nadzoru rynku
7.2 Współpraca pomiędzy organami celnymi a organami nadzoru rynku

3

Tłumaczenie wykonane przez Departament Nadzoru Rynku UOKiK

1. WPROWADZENIE
W dniu 11 maja 2006 roku Komisja przyjęła na podstawie artykułu 13 dyrektywy
2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) decyzję
zobowiązującą Państwa Członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek
wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci
oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów 1 . Decyzja została
notyfikowana państwom członkowskim tego samego dnia i musi zostać transponowana do
prawa wewnętrznego w ciągu czterech miesięcy od daty notyfikacji. W związku z
powyższym, do dnia 11 września 2006 roku państwa członkowskie zobowiązane są do
przyjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia zgodności swojego wewnętrznego prawa
z decyzją.
Art. 6. ust. 4 decyzji stanowi, że „w ramach działań, o których mowa w art. 10 dyrektywy
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, przed terminem wdrożenia
niniejszej decyzji przez państwa członkowskie Komisja ustanowi wytyczne w celu ułatwienia
praktycznego stosowania niniejszej decyzji.”
Niniejsze wytyczne mają pomóc we wdrożeniu decyzji poprzez zapewnienie koniecznych
wskazówek operacyjnych władzom państw członkowskich, w tym organom nadzoru rynku i
organom celnym, a także podmiotom gospodarczym, mianowicie producentom, importerom i
dystrybutorom.
Należy zauważyć, że niniejsze wytyczne stanowią jedynie wskazówki i nie stanowią prawnej
interpretacji decyzji, jako że taka interpretacja leży w zakresie wyłącznej kompetencji
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niniejsze wytyczne podlegać będą poprawkom
wynikającym z doświadczeń zdobytych podczas przeprowadzania działań nadzoru rynku oraz
ewentualnego przedłużenia lub zmiany decyzji.
Wytyczne składają się z następujących części:
•
•
•
•

Ogólne wskazówki mające pomóc w identyfikacji zapalniczek, do których stosuje się
przepisy decyzji (rozdział 2);
Wskazówki dotyczące zapewnienia i sprawdzenia zgodności z ogólnymi
wymaganiami bezpieczeństwa w odniesieniu do zapalniczek (rozdziały 3 i 4);
Wskazówki dotyczące zapewnienia i sprawdzenia zgodności z wymaganiami
dotyczącymi zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci w odniesieniu do
zapalniczek (rozdziały 5 i 6);
Wskazówki dotyczące nadzoru rynku oraz kontroli celnych (rozdział 7).

Poszczególne załączniki zawierają dodatkowe informacje oraz stanowią rozwinięcie
poszczególnych rozdziałów. Ponadto istnieją dodatkowe dokumenty (takie jak przykładowe
szablony raportów, wymagania dotyczące badań oraz wykazy), które są użyteczne w
powiązaniu z niniejszymi wytycznymi i które można znaleźć pod następującym adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/lighters.
Należy
podkreślić, że te dodatkowe dokumenty zostały opracowane przez różne zainteresowane
strony i dlatego nie zawsze przedstawiają one poglądy Komisji lub posiadają jej formalną
aprobatę.
1

Decyzja Komisji 2006/502/WE; Dz. U. L 198 20.7.2006 str. 41 - 45
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2. ZAKRES DECYZJI
2.1 Podstawowe wymagania decyzji
Decyzja ustanawia dwa podstawowe wymagania, które będą obowiązywać w określonych
terminach oraz zgodnie z przepisami decyzji:
(1) Na rynek wprowadzane będą wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed
uruchomieniem przez dzieci: dotyczy to wszystkich zapalniczek z wyjątkiem
zapalniczek przeznaczonych do wielokrotnego napełniania, które spełniają wymogi
artykułu 1 pkt 1 akapit 2 decyzji;
(2) Wprowadzanie na rynek „zapalniczek-gadżetów” określonych w artykule 1 pkt 2
decyzji jest zabronione.
„Zapalniczka” w kontekście decyzji oznacza obsługiwane ręcznie urządzenie do wytwarzania
płomienia, zasilane paliwem, wyposażone w zbiorniczek paliwa, który może być wielokrotnie
napełniany lub nie, używane w szczególności do zapalania papierosów, cygar i fajek, które
może być używane również do zapalania różnych materiałów lub produktów, w szczególności
papieru, knotów, świec lub latarń.
Oznacza to, że zapalniczki jednoznacznie przeznaczone do innych celów (tak zwane
zapalniczki użytkowe lub wielofunkcyjne, takie jak zapalniczki grillowe, zapalniczki
kominkowe, piorunochrony lub zapałki gazowe) nie są objęte zakresem decyzji 2 . Należy
uważać, aby nie pomylić takich zapalniczek z niektórymi „zapalniczkami-gadżetami.”
Należy wziąć pod uwagę dwa ważne aspekty:
(1) Wyłączenie zapalniczek spełniających kryteria artykułu 1 pkt 1 akapit 2 decyzji z
wymogów dotyczących zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci jest oparte
na czynniku proporcjonalności, co oznacza, że zapalniczki te w każdym przypadku
muszą pozostać w zgodności z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa w odniesieniu
do zapalniczek, które zostały określone w normie EN ISO 9994:2005 „Zapalniczki –
Wymagania bezpieczeństwa.”
(2) Norma EN 13869:2002 „Zapalniczki – Bezpieczeństwo dla dzieci – Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań” określa w specyfikacji 4.1, że zapalniczki muszą
pozostawać w zgodności z normą EN ISO 9994. Dlatego też warunkiem wstępnym do
spełnienia szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa dzieci w
odniesieniu do tych zapalniczek, do których zastosowanie mają takie wymagania, jest
zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa, jakie określono w normie EN
ISO 9994.
W związku z tym, odpowiednie fragmenty niniejszych wytycznych przedstawiają wskazówki
na temat tego, jak zapewnić oraz zweryfikować zgodność z ogólnymi wymaganiami
2

ISO/FDIS 22702:2003 Zapalniczki użytkowe – Ogólne wymogi bezpieczeństwa konsumenckiego definiuje
takie zapalniczki jako urządzenia do wytwarzania płomienia, z obsługiwanym ręcznie systemem zapłonu, o
długości 100 mm lub dłuższe w pozycji rozłożonej (…), wykorzystywane głównie do zapalania przedmiotów
takich jak świeczki, opał do kominków, grille węglowe lub gazowe, kuchenki turystyczne, latarnie, urządzenia
zasilane paliwem lub płomienia kontrolnego (np. w boilerze)..
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bezpieczeństwa zapalniczek, określonymi w normie EN ISO 9994 dla wszystkich kategorii
zapalniczek.
Załącznik I przedstawia przykład procedury, którą można stosować przy sprawdzaniu, które
zapalniczki muszą pozostawać w zgodności z określonymi fragmentami decyzji Komisji oraz
ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że przy definiowaniu producenta decyzja odsyła do dyrektywy w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów 3 (GPSD). Zgodnie z tą definicją, producent może być
wytwórcą, przedstawicielem wytwórcy lub importerem. O ile nie określono inaczej, termin
„producent” pojawiający się w niniejszych wytycznych oznacza wytwórcę, przedstawiciela
wytwórcy lub importera.
2.2 Zakres wymagań dotyczących zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznie te zapalniczki, które spełniają wszystkie poniższe kryteria, zostały wyłączone z
zakresu wymagań dotyczących zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci:
(1) Zapalniczki muszą być przeznaczone do wielokrotnego napełniania;
(2) Zapalniczki muszą zostać zaprojektowane, wyprodukowane oraz wprowadzone na
rynek w taki sposób, aby zapewnić oczekiwany stały i bezpieczny długotrwały użytek
przez okres co najmniej pięciu lat oraz muszą być przeznaczone do naprawy;
(3) Producent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej gwarancji obejmującej okres
co najmniej dwóch lat w odniesieniu do każdej zapalniczki zgodnie z dyrektywą
1999/44/WE;
(4) Zapalniczki muszą posiadać praktyczną możliwość naprawy i bezpiecznego
wielokrotnego napełniania podczas całego cyklu ich przydatności do użycia
obejmującego co najmniej pięć lat, w tym w szczególności naprawy mechanizmu
zapłonowego zapalniczki;
(5) Części nie ulegające zużyciu, lecz mogące ulec zniszczeniu lub zepsuciu w wyniku
ciągłego użytkowania po upływie okresu gwarancji nadają się do wymiany lub
naprawy przez upoważnione bądź wyspecjalizowane centrum obsługi podprzedażnej,
zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Przy określaniu oraz sprawdzaniu, czy dana zapalniczka kwalifikuje się do wyłączenia, należy
wziąć pod uwagę następujące aspekty:
(1) Wielokrotne napełnianie oznacza, że zapalniczka w praktyce może być bezpiecznie
napełniona przez konsumenta, biorąc pod uwagę:
(a) techniczną charakterystykę zapalniczki;
(b) komercyjną dostępność ponownego napełniania.
Producenci zobowiązani są do wykazania za pomocą dokumentacji technicznej (która
może przykładowo obejmować wykres wybuchu oraz zestawienie materiałowe), że ich
zapalniczki są w rzeczywistości przeznaczone do wielokrotnego napełniania, wraz z
instrukcją napełniania. Ponadto, producenci zobowiązani są do wykazania, że napełnianie
jest dostępne w Unii Europejskiej.

3

Dziennik Urzędowy L 11, 15.1.2002, str. 4.
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(2) Producenci zobowiązani są do przedstawienia dowodu, że ich zapalniczki przeznaczone są
do oczekiwanego stałego i bezpiecznego długotrwałego użytku przez okres co najmniej
pięciu lat. Jako minimum producenci muszą wykazać, że ich zapalniczki nadają się do
naprawy oraz że części zamienne dostępne są przez okres co najmniej pięciu lat od
wprowadzenia zapalniczek na rynek UE. Poza tymi minimalnymi wymaganiami
producenci mogą przedstawić wyniki testu na wytrzymałość lub innych testów w celu
wykazania, że zapalniczki przeznaczone są do oczekiwanego stałego i bezpiecznego
użytkowania przez okres co najmniej pięciu lat.
(3) Producenci zobowiązani są do przedstawienia dowodu, że zapalniczki, które wprowadzają
na rynek podlegają pisemnej gwarancji przez okres co najmniej dwóch lat zgodnie z
artykułem 6 dyrektywy 1999/44/WE. Należy zauważyć, że dyrektywa ta w artykule 3
nakłada na sprzedawcę towarów konsumenckich odpowiedzialność w przypadku, gdy
brak zgodności zostanie stwierdzony w ciągu dwóch lat od dostawy towarów. Decyzja
dotycząca zapalniczek wymaga od producenta (który często nie jest sprzedawcą)
zapewnienia pisemnej gwarancji przez okres co najmniej dwóch lat od dnia sprzedaży
detalicznej.
(4) Producenci zobowiązani są do wykazania, w jaki sposób ich zapalniczki mogą być
naprawiane i bezpiecznie napełniane podczas całego cyklu przydatności do użycia, w tym
zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmu zapłonowego. Wymaganie to można spełnić
dostarczając techniczny opis opcji naprawy, w szczególności w odniesieniu do
mechanizmu zapłonowego oraz fragment instrukcji dla użytkownika odnoszący się do
ponownego napełniania (patrz także punkt 1).
(5) Producenci zobowiązani są do wykazania, w jaki sposób można naprawić lub wymienić
części zapalniczek nie ulegające zużyciu, w szczególności te zaś, które ulegają
zniszczeniu lub zepsuciu po upływie okresu gwarancji. Ponadto producenci zobowiązani
są do przedstawienia listy serwisów posprzedażnych w Unii Europejskiej.
Kompletne dane dokumentacyjne odnoszące się do wszystkich aspektów wymienionych
wyżej kryteriów należy przedstawić na żądanie odpowiednich organów. Ciężar dowodu w
odniesieniu do zapewnienia zgodności z kryteriami wyłączenia spoczywa na producencie.
Informacje należy przedłożyć w urzędowym języku państwa, w którym zapalniczki są
wprowadzane na rynek, jednak organy nadzoru mogą wyrazić zgodę na przyjęcie niektórych
informacji w innym języku.
W przypadku braku odpowiednich danych dokumentacyjnych przedłożonych w rozsądnym
okresie czasu określonym przez odpowiednie organy Państw Członkowskich, dane
zapalniczki będą uważane za podlegające wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci i w związku z tym zostaną podjęte odpowiednie działania
weryfikacyjne i wykonawcze. W wyniku tego zapalniczki, w odniesieniu do których taka
dokumentacja nie jest dostępna, nie mogą zostać wprowadzone na rynek bez mechanizmu
zabezpieczającego przed uruchomieniem przez dzieci. Należy zauważyć, że według
szacunków około 98% zapalniczek wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej podlega
zakresowi decyzji.
Przykładowa lista zapalniczek wyłączonych z zakresu wymagań decyzji w odniesieniu do
zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci zostanie udostępniona Państwom
Członkowskim oraz innym zainteresowanym stronom po jej opracowaniu.
2.3 Zakres zakazu w odniesieniu do zapalniczek-gadżetów
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Zapalniczki-gadżety nie mogą być wprowadzane na rynek Unii Europejskiej po określonym
w decyzji terminie (tj. po 11 marca 2007 r.). Decyzja zawiera odniesienie do punktu normy
EN 13869:2002, który określa zapalniczki-gadżety jako „wyrób wytwarzający płomień
powszechnie używany przez konsumentów do zapalania papierosów, cygar i fajek, łącznie z
dowolnymi uchwytami lub elementami mocującymi, które mogą być przyłączone lub
przymocowane później i które przypominają, w dowolny sposób, inny przedmiot powszechnie
uznawany za interesujący dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku 51 miesięcy, lub
przeznaczony dla takich dzieci lub wytwarzający zabawne efekty dźwiękowe lub ruchowe.
Zapalniczka fantazyjna [zapalniczka-gadżet – UOKiK] może działać z użyciem dowolnego
paliwa, takiego jak butan lub paliwo ciekłe. Termin ten jest stosowany, lecz nie ograniczony,
do zapalniczek lub uchwytów – jednoznacznie przeznaczonych do utrzymywania zapalniczek których kształt przypomina postaci z filmu rysunkowego, zabawki, broń, zegarki, telefony,
instrumenty muzyczne, pojazdy, ciało ludzkie lub jego części, zwierzęta, potrawy lub napoje,
lub które grają melodie, lub mają światła błyskowe, lub elementy poruszające się, lub inne
zabawne cechy. Termin ten nie dotyczy zapalniczek, na których są wydrukowane lub
namalowane znaki graficzne, etykiety, kalkomanie, ilustracje ani zapalniczek z folią
termokurczliwą.
Ta definicja określa, że zapalniczka-gadżet jest zapalniczką, która:
• Jest powszechnie wykorzystywana przez konsumentów do zapalania papierosów,
cygar oraz fajek, oraz która:
• W jakikolwiek sposób przypomina inny przedmiot powszechnie uznawany za
atrakcyjny dla dzieci lub przeznaczony dla dzieci poniżej 51 miesiąca życia; lub
• Jest wyposażona w zabawne elementy dźwiękowe; lub
• Jest wyposażona w efekty animowane.
Istnieje duża liczba kategorii zapalniczek, które jednoznacznie zawierają się w zakresie
definicji, łącznie z takimi zapalniczkami, które wyglądają jak:
• Zabawki (w tym w kształcie samochodów, samolotów, rowerów, łódek, lalek, postaci
z filmów animowanych, pistoletów, mieczy, piłek, zwierząt, części ludzkiego ciała,
narzędzi, telefonów komórkowych, itp.);
• Artykuły pielęgnacyjne dla dzieci ( w tym w kształcie smoczków, butelek do
karmienia, itp.);
• Produkty przeznaczone dla dzieci ( w tym w kształcie pewnych elementów
meblowych, rowerów, sprzętu sportowego oraz wyposażenia placu zabaw, artykułów
spożywczych, itp.).
Ponadto zapalniczki, które wytwarzają dźwięki muzyczne, posiadają migające światła lub
obiekty poruszające się lub też inne atrakcyjne elementy (np. inne dźwięki) będą także
uważane za zapalniczki-gadżety.
Tym niemniej istnieją też zapalniczki, które nie są powszechnie wykorzystywane przez
konsumentów do zapalania papierosów, cygar i fajek ani też nie przypominają przedmiotów
powszechnie uznawanych za atrakcyjne dla dzieci lub przeznaczone do wykorzystania przez
dzieci poniżej 51 miesiąca życia. Takie zapalniczki powinny być uważane za pozostające
poza zakresem definicji zapalniczek-gadżetów. Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy
określaniu, czy dana zapalniczka jest zapalniczką-gadżetem czy nie, są następujące:
•
•
•

Kształt zapalniczki;
Rozmiar zapalniczki;
Waga zapalniczki;
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•
•

Kolor (kolory) zapalniczki;
Wygląd zapalniczki.

Przykładowa lista zapalniczek-gadżetów zostanie udostępniona Państwom Członkowskim
oraz innym zainteresowanym stronom po jej opracowaniu. Lista ta będzie także zawierać
przykłady zapalniczek, które nie są uważane za zapalniczki-gadżety. Proszę wziąć pod uwagę
fakt, że lista ta będzie aktualizowana poprzez dodawanie nowych przykładów podczas
przeprowadzania nadzoru rynku.
2.4 Wprowadzanie na rynek
Wprowadzanie na rynek jest powszechnie rozumiane w kontekście prawodawstwa
wspólnotowego jako pierwsze udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym (w celach
dystrybucyjnych, konsumpcyjnych lub użytkowych) odpłatnie lub nieodpłatnie.
Decyzja określa, że zapalniczki nie posiadające zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci oraz zapalniczki-gadżety wchodzące w zakres decyzji nie mogą być wprowadzane na
rynek UE od dnia 11 marca 2007 roku.
W Unii Europejskiej można produkować zapalniczki nie posiadające zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczki-gadżety. Zapalniczki takie można także wwieźć
do Unii Europejskiej (np. w ramach tranzytu), jednak nie mogą one zostać wprowadzone na
rynek Unii Europejskiej, chyba że zapewniono zgodność z wymogami prawodawstwa
wspólnotowego, w przypadkach, gdy to możliwe. Tym niemniej zapalniczkom takim może
być nadane przeznaczenie celne inne niż dopuszczenie do obrotu lub użytku na rynku UE (np.
tranzyt celny, lub wwóz do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego). Oznacza to
na przykład, że zapalniczki te mogą być eksportowane lub wysyłane do krajów, w których nie
obowiązują podobne wymagania. W celu zapoznania się z innymi szczegółowymi zasadami
patrz punkt 7.2.
Producenci oraz importerzy zobowiązani są do wykazania odpowiednim organom, że
zapalniczki nie spełniające powyższych wymagań zostały wprowadzone na rynek przed datą
wymienioną powyżej. W rezultacie obowiązujący termin wprowadzania na rynek zapalniczek
spełniających powyższe wymagania jest ten sam dla producentów i importerów UE, tj. 11
marca 2007 roku.
Zgodnie z motywem 19 decyzji, podczas dokonywania jej rewizji celem będzie ustalenie
terminu, po którym konsumentom dostarczane będą wyłącznie zapalniczki wyposażone w
zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci. Termin ten określony został jako jeden rok
po wejściu w życie bieżącej decyzji (tj. 11 marca 2008 roku), jednak może on ulec zmianie
uwagę zależności od sytuacji na rynku.
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3.
ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA

ZGODNOŚCI

Z

OGÓLNYMI

WYMAGANIAMI

Wszystkie zapalniczki wprowadzane na rynek UE powinny pozostawać w zgodności z
wymaganiami normy ISO 9994 w odniesieniu do ogólnego bezpieczeństwa. Należy wziąć
pod uwagę następujące wytyczne przy zapewnianiu zgodności z tymi wymaganiami:
3.1. Wymagania dla producentów
Producenci zapalniczek powinni zapewnić, że zapalniczki przez nich produkowane spełniają
ogólne wymagania bezpieczeństwa przedstawione w normie ISO 9994. W celu umożliwienia
organom nadzoru sprawdzenia, czy spełniono powyższe wymagania, producenci oraz
importerzy zobowiązani są do przedłożenia organom na ich żądanie oraz w terminie przez nie
ustalonym koniecznych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. Jeżeli takie dane
dokumentacyjne nie zostaną przedłożone we wskazanym terminie, wprowadzenie na rynek
może zostać zakazane.
Jakiekolwiek badania wykazujące zgodność z normą ISO 9994 powinny zostać
przeprowadzone przez akredytowaną lub uznaną jednostkę badawczą. Producenci i
importerzy mogą sami podjąć decyzję na temat sposobu przedstawienia organom informacji o
wynikach badań, pod warunkiem, że zawarte zostały wszystkie wymagane elementy.
Przykładowy wzór przedstawiania takich informacji znaleźć można w oddzielnym
dokumencie zatytułowanym „ISO 9994 – Przykład podsumowującego raportu z pełnego
zakresu badań”.
Informacje te należy przedstawić w urzędowym języku kraju, którego organ żąda ich
przedstawienia, chyba że wyrazi on zgodę na przyjęcie dokumentacji w innym języku. Za
dobrą praktykę uważane jest posiadanie tych informacji przez producentów w momencie
wprowadzenia zapalniczek na rynek UE tak, aby można było zadośćuczynić żądaniom
organów bez zbędnej zwłoki.
3.2 Laboratoria przeprowadzające badania zgodnie z normą ISO 9994
Kilka akredytowanych laboratoriów w UE posiada doświadczenie w testowaniu zapalniczek.
Poza tym do przeprowadzenia testów odnośnie wymagań normy ISO 9994 można
wykorzystać także akredytowane laboratoria w państwach trzecich.
4.
WERYFIKACJA
BEZPIECZEŃSTWA

ZGODNOŚCI

Z

OGÓLNYMI

WYMAGANIAMI

Organy Państw Członkowskich powinny podjąć wysiłki w celu zweryfikowania, czy
zapalniczki wprowadzane na rynek UE pozostają w zgodności z ogólnymi wymaganiami
bezpieczeństwa przedstawionymi w normie ISO 9994. Procedura weryfikacji zgodności z
normą ISO 9994 znajduje się w załączniku II, zaś zgodność można sprawdzić wykorzystując
poniższe wytyczne.
4.1 Kontrola dokumentów
Pierwszym krokiem w działaniach nadzorczych podejmowanych przez odpowiednie organy
może być kontrola dokumentów. Kontrola taka może obejmować monitorowanie
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odpowiednich wymaganych dokumentów
przedstawionych w takich dokumentach.

oraz

weryfikację

ścisłości

informacji

W przypadku zapalniczek należy zweryfikować następujące elementy:
•
•
•
•

Czy raport dokumentujący wyniki badania zgodnie z normą ISO 9994 jest dostępny?
Jeżeli nie, należy zwrócić się z prośbą do producenta lub importera o przedłożenie
takiego raportu w rozsądnym terminie.
Czy raport z badań jest kompletny? Należy skontrolować, czy wyniki wszystkich
testów z normy ISO 9994 zostały przedłożone.
Czy badania zostały wykonane przez akredytowane lub uznane laboratorium?
Czy modele zapalniczek z partii towaru odpowiadają modelom zapalniczek
wymienionym w raporcie z badań?

Organy mogą podjąć decyzję o zatrzymaniu partii zapalniczek w przypadku braku
odpowiedniej dokumentacji oraz poddać zapalniczki dodatkowym kontrolom.
4.2 Kontrola oznakowania, ostrzeżeń i instrukcji
Oprócz weryfikacji przedłożonych im dokumentów, organy nadzoru mogą także
przeprowadzać kontrolę oznakowania, ostrzeżeń i instrukcji. Badania takie oznaczają
wizualny monitoring produktu w celu zweryfikowania, czy odpowiednie obowiązkowe
etykiety lub inne obowiązkowe informacje zostały właściwie dołączone do produktu.
W kontekście normy ISO 9994 wymagania dotyczące oznaczenia i informacji są następujące:
4.2.1 Instrukcje i ostrzeżenia
Wszystkie zapalniczki muszą posiadać odpowiednie informacje na temat bezpieczeństwa
(instrukcje lub ostrzeżenia lub oba elementy), objaśniające użytkownikowi właściwe
korzystanie z produktu. Informacje te powinny znajdować się na samej zapalniczce lub na
oddzielnej broszurze lub ulotce zapakowanej z zapalniczką lub też na opakowaniu
konsumenckim dostarczonym przez punkt sprzedaży. Ponadto dodatkowe informacje
dotyczące treści takich informacji, łącznie z instrukcjami odnośnie ponownego napełniania
można znaleźć w normie ISO 9994.
Producenci powinni przedstawić organom konieczne informacje potwierdzające zgodność z
powyższymi wymaganiami. Jeżeli instrukcje i ostrzeżenia nie posiadają wymaganej formy,
organy mogą zadecydować, w przyjętym trybie postępowania, o niedopuszczeniu zapalniczek
na rynek zgodnie ze standardową procedurą.
4.2.2 Etykietowanie produktów
Wszystkie zapalniczki powinny posiadać trwałe logo lub nazwę identyfikującą producenta lub
dystrybutora. Można to sprawdzić oglądając zapalniczkę.
Jeżeli zapalniczka nie została opatrzona logo lub nazwą identyfikującą producenta lub
dystrybutora właściwe organy mogą zadecydować o niedopuszczeniu zapalniczek na rynek.
W takich przypadkach Państwa Członkowskie powinny postępować zgodnie z przyjętym
trybem.
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4.3 Badanie zgodnie z kluczowymi wymaganiami normy ISO 9994
Jeżeli wyniki kontroli dokumentów oraz kontroli oznakowania, ostrzeżeń i instrukcji dają
podstawę do stwierdzenia konieczności kontynuowania weryfikacji zgodności zapalniczek z
wymaganiami normy ISO 9994, istnieje kilka kluczowych kryteriów, w oparciu o które
można przeprowadzić weryfikację bez konieczności sprawdzania zgodności z wszystkimi
parametrami tej normy. Weryfikacja ta pozwoli organom skoncentrować się na kluczowych
wymaganiach, dzięki czemu ograniczony zostanie czas i koszty związane z działaniami
nadzoru rynku. Testy te obejmują:
•
•
•
•
•
•
•

Pomiar wysokości płomienia;
Testy rozpryskiwania, rozpylania i migotania;
Badanie wygaszania płomienia;
Test objętościowej rezerwy pojemności;
Test upuszczenia;
Test odporności na podwyższoną temperaturę;
Test odporności na palenie ciągłe.

Jeżeli zapalniczki nie przejdą pozytywnie przez którykolwiek z powyższych testów, Państwa
Członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania zgodnie z przyjętym trybem.
4.4 Badanie zgodnie z wszystkimi wymaganiami normy ISO 9994
W ostateczności można przeprowadzić pełne badania zgodności z normą ISO 9994.
Procedura ta obejmuje następujące testy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wytwarzanie płomienia;
Wysokość płomienia;
Regulacja wysokości płomienia;
Odporność na rozpryskiwanie, rozpylanie i migotanie
Wygaszanie płomienia;
Objętościowa rezerwa pojemności;
Wykończenie zewnętrzne;
Dostosowanie zbiornika do rodzaju paliwa;
Odporność na ubytek paliwa;
Odporność na upuszczenie;
Odporność na podwyższoną temperaturę;
Odporność na ciśnienie wewnętrzne;
Palność;
Odporność na palenie okresowo powtarzalne;
Odporność na palenie ciągłe;
Instrukcje i ostrzeżenia;
Oznaczenie produktu.

Należy zauważyć, że w praktyce rzadko konieczne będzie przeprowadzenie badań
zapalniczek zgodnie z wszystkimi wymaganiami.
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5. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI
ZABEZPIECZEŃ PRZED URUCHOMIENIEM PRZEZ DZIECI

DOTYCZĄCYMI

Poza zgodnością z normą ISO 9994 wszystkie zapalniczki objęte zakresem decyzji powinny
spełniać wymagania normy EN 13869 dotyczącej zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci. Jak wskazano w rozdziale 2, zapalniczki-gadżety, których wprowadzenie na rynek UE
nie jest już możliwe oraz zapalniczki spełniające kryteria artykułu 1.1 ust. 2 decyzji, są
wyłączone z tych wymagań.
5.1 Zgodność z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci
Artykuł 2 decyzji nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia, że na rynek
wprowadzane są wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci.
Artykuł 1.3 określa zapalniczkę zabezpieczoną przed uruchomieniem przez dzieci jako
„zapalniczkę skonstruowaną i wyprodukowaną w taki sposób, że w normalnych lub
możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania, w szczególności ze względu na siłę
potrzebną do jej uruchomienia lub konstrukcję, lub zabezpieczenie mechanizmu
zapłonowego, lub skomplikowaną lub sekwencyjną obsługę, nie mogą jej uruchomić dzieci
poniżej 51 miesiąca życia.”
W związku z powyższym, domniemanie zgodności będzie dotyczyło:
(a) Zapalniczek, które pozostają w zgodności z normami krajowymi będącymi
transpozycją europejskiej normy EN 13869:2002, (z wyłączeniem punktów
3.1, 3.4 oraz 5.2.3 normy);
(b) Zapalniczek, które pozostają w zgodności z stosownymi przepisami krajów
nie należących do Unii Europejskiej, w których obowiązują wymagania
dotyczące zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci równoważne
wymaganiom ustanowionym w decyzji.
Poza tymi dwoma opcjami wskazanymi w decyzji producenci mogliby teoretycznie
przedkładać organom Państw Członkowskich inne dowody mające na celu wykazanie, że
zapalniczki, które wprowadzają na rynek posiadają zabezpieczenia przed uruchomieniem
przez dzieci. Jako że w takich przypadkach zapalniczki nie mogłyby korzystać z
domniemania zgodności, organy byłyby zmuszone, jako warunek wprowadzenia zapalniczek
na rynek, uzyskać od producenta takie dowody, które pozwoliłyby uznać, że całe partie
zapalniczek pozostają w zgodności z wymaganiami zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci ustanowionymi w decyzji. Zaleca się, aby Państwa Członkowskie skoordynowały
swoje stanowiska w takich przypadkach.
5.2 Obowiązki producentów
Decyzja zobowiązuje producentów, jako warunek wprowadzenia zapalniczek na rynek, do
spełnienia następujących wymagań:
(a) Producenci powinni przechowywać oraz, na żądanie odpowiednich organów
wyznaczonych na mocy art. 6 dyrektywy 2001/95/WE, niezwłocznie okazywać raport
z badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci dla każdego modelu
zapalniczek wraz z próbkami zapalniczek modelu poddanego badaniu,
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potwierdzający, że dany model zapalniczki wprowadzonej na rynek jest
zabezpieczony przed uruchomieniem przez dzieci. Raport taki musi zawierać
następujące informacje:
• Nazwę, adres i oznaczenie głównej siedziby producenta bez względu na
miejsce prowadzenia działalności oraz importera, jeżeli zapalniczki są
importowane;
• Pełny opis zapalniczki łącznie z danymi dotyczącymi rozmiaru, kształtu, wagi,
rodzaju paliwa, pojemności zbiorniczka paliwa, mechanizmu zapłonowego
rodzaju zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci, konstrukcji,
zastosowanych rozwiązań technicznych oraz innych cech, które sprawiają, że
zapalniczka taka jest zabezpieczona przed uruchomieniem przez dzieci,
zgodnie z definicjami oraz wymaganiami niniejszej decyzji. W szczególności,
opis ten będzie obejmował szczegółowe objaśnienia dotyczące wszystkich
wymiarów, siły potrzebnej do uruchomienia lub innych cech, które mogłyby
mieć wpływ na zabezpieczenia zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci,
łącznie z progami tolerancji wyznaczonymi przez producenta w odniesieniu do
każdej cechy. Opis powinien także zawierać rysunek zapalniczki;
• Szczegółowy opis badań oraz uzyskanych wyników, daty i miejsca
przeprowadzenia badań, informacji na temat jednostki badawczej, która
badania przeprowadziła oraz szczegóły dotyczące kwalifikacji i kompetencji
tej jednostki w zakresie przeprowadzania badań;
• Określenie miejsca, w którym zapalniczki zostały wyprodukowane;
• Określenie miejsca przechowywania dokumentacji wymaganej zgodnie z
przepisami decyzji;
• Numery akredytacji lub odniesienia do innego urzędowego uznania jednostki
badawczej;
• W przypadkach, w których producenci zdecydowali się wykazać w inny
sposób, że zapalniczki są zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci,
organy Państw Członkowskich muszą otrzymać dowody jednoznacznie
potwierdzające ten fakt, co stanowi warunek wprowadzenia zapalniczek na
rynek.
(b) Producenci poświadczają na żądanie właściwych organów, że wszystkie zapalniczki z
każdej wprowadzanej na rynek partii są identyczne z modelem poddanym badaniu
zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci oraz udostępniają właściwym
organom, na ich żądanie dokumentację dotyczącą badań oraz kontroli
potwierdzających to poświadczenie;
(c) Producenci powinni stale monitorować zgodność produkowanych zapalniczek z
rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w celu zapewnienia zabezpieczenia przed
uruchomieniem przez dzieci przy wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych
oraz powinni przechowywać do dyspozycji odpowiednich organów dokumentacji
produkcyjnej niezbędnej do wykazania, że wszystkie produkowane zapalniczki są
identyczne z badanym modelem;
(d) Producenci powinni posiadać i, na żądanie odpowiednich organów, niezwłocznie
przedstawiać nowy raport z badań dotyczących zabezpieczeń przed uruchomieniem
przez dzieci, w przypadku gdy w modelu zapalniczki wprowadzone zostaną
jakiekolwiek zmiany, które mogą niekorzystnie wpłynąć na spełnienie przez ten model
wymagań określonych w decyzji.
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Zgodnie z zasadami dobrej praktyki producenci powinni posiadać te informacje w momencie
wprowadzania zapalniczek na rynek UE tak, aby można było spełnić żądania odpowiednich
organów bez niepotrzebnej zwłoki.
Jednocześnie dystrybutorzy zobowiązani są do przechowywania i niezwłocznego
przedstawienia właściwym organom, na ich żądanie, dokumentacji potrzebnej do określenia
wszystkich dostawców zapalniczek wprowadzanych przez nich na rynek – ma to na celu
zapewnienie możliwości ustalenia producenta zapalniczek w całym łańcuchu dostaw. Można
tego dokonać przy wykorzystaniu standardowych procedur handlowych, jak na przykład
rejestry faktur.
5.3 Laboratoria przeprowadzające badania zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci
Sprawozdanie z badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci wspomniane w
punkcie 5.2 powinny być opracowane przez jedną z poniższych jednostek badawczych :
(a) Jednostki badawcze akredytowane jako spełniające wymagania ustanowione w normie
EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących” przez członka Współpracy Międzynarodowej w zakresie
Akredytacji Laboratoriów (ILAC) do przeprowadzania badań zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci w zapalniczkach lub w inny sposób uznane do tego celu
przez organ właściwy Państwa Członkowskiego. Załącznik III do Wytycznych
zawiera niewyczerpującą listę takich jednostek badawczych.
(b) Jednostki badawcze, których sprawozdania z badań zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci są uznawane przez jeden z krajów, gdzie wymagania
dotyczące zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci są równoważne z
wymaganiami ustanowionymi w niniejszej decyzji. Załącznik IV do Wytycznych
zawiera niewyczerpującą listę takich jednostek badawczych.
Jako że wymagania dotyczące zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci nie
obowiązywały na terenie Unii Europejskiej do chwili obecnej, nie istnieją jeszcze jednostki
badawcze w Unii Europejskiej posiadające akredytację lub inne pozwolenie na prowadzenie
badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci w odniesieniu do zapalniczek. Jednak
oczekuje się, że w odpowiedzi na popyt rynku w najbliższej przyszłości takie jednostki
otrzymają akredytację lub stosowne pozwolenie. 2 .
Co więcej, uważa się, że istnieje już wiele mechanizmów zabezpieczających przed
uruchomieniem przez dzieci, których stosowanie nie wiązałoby się z koniecznością
przeprowadzenia nowego badania z wykorzystaniem grupy dzieci. W rzeczywistości, w ciągu
ostatnich dziesięciu lat zapalniczki takie były wprowadzane na rynek amerykański oraz na
inne rynki krajów niebędącymi członkami Unii Europejskiej i sprawozdania z badań
wykorzystywanych w tych krajach mogą być także wykorzystywane w Unii Europejskiej.
5.4 Mechanizmy zabezpieczające zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci
Jak wskazano powyżej, producenci zapalniczek stworzyli szereg mechanizmów, które mogą
być wykorzystywane do zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci. Załącznik V
przedstawia przegląd najczęściej stosowanych mechanizmów. Oczywiście producenci nie są
zmuszeni do stosowania jednego z wymienionych mechanizmów, jako że można także
2

W chwili obecnej akredytację do wykonywania badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci w
odniesieniu do zapalniczek posiada Instytut Nafty i Gazy w Krakowie (maj 2007 r.) [przyp. UOKiK]
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wykorzystać inne rozwiązania zapewniające zabezpieczenia przed uruchomieniem przez
dzieci. Należy zauważyć, że zastosowanie jednego z mechanizmów zabezpieczających przed
uruchomieniem przez dzieci samo w sobie nie wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapalniczka musi spełniać wymagania decyzji, jak wskazano w punkcie 5.1.
6. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI
ZABEZPIECZEŃ PRZED URUCHOMIENIEM PRZEZ DZIECI

DOTYCZĄCYMI

Władze Państw Członkowskich zobowiązane są do podjęcia środków w celu zweryfikowania,
czy zapalniczki wprowadzane na rynek UE pozostają w zgodności z wymaganiami
dotyczącymi zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci przedstawionymi w decyzji
oraz normie EN 13869. Schemat dotyczący procedury weryfikowania zgodności został
przedstawiony w załączniku VI. Weryfikację można przeprowadzić na podstawie poniższych
wytycznych.
6.1 Kontrola dokumentów
Pierwszym krokiem w działaniach nadzorczych podejmowanych przez odpowiednie organy
może być kontrola dokumentów. Kontrola taka może obejmować sprawdzenie wymaganych
dokumentów oraz weryfikację ścisłości informacji w nich przedstawionych.
W przypadku zapalniczek należy zweryfikować następujące elementy:
•
•
•
•

Czy raport dokumentujący wyniki badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci jest dostępny? Jeżeli nie, należy zwrócić się z żądaniem do producenta lub
importera o przedłożenie takiego raportu w rozsądnym terminie.
Czy raport z badań jest kompletny? Należy skontrolować, czy wszystkie odpowiednie
dane zostały zawarte w raporcie (patrz rozdział 5.1 w celu uzyskania dodatkowych
szczegółów).
Czy badania zostały wykonane przez akredytowane lub uznane laboratorium?
Czy modele zapalniczek z partii towaru odpowiadają modelom zapalniczek
wymienionym w raporcie z badań?

Organy mogą podjąć decyzję o zawieszeniu dopuszczenia partii zapalniczek na rynek w
przypadku braku odpowiedniej dokumentacji oraz poddać zapalniczki dodatkowym
kontrolom.
6.2 Kontrola deklaracji producenta 3 i oznakowania
Oprócz weryfikacji przedłożonych im dokumentów, organy nadzoru mogą także
przeprowadzać kontrolę deklaracji producenta i oznakowania . Taka kontrola oznacza
obejrzenie produktu w celu zweryfikowania, czy odpowiednie obowiązkowe etykiety lub inne
wymagane informacje zostały właściwie dołączone do produktu.
W kontekście normy EN 13869 wymagania dotyczące oznaczenia i informacji są następujące:
6.2.1 Deklaracja producenta

3

W polskiej wersji normy EN 13869 dokument ten jest określony jako „deklaracja zgodności” (przyp. UOKiK)
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Deklaracja producenta (np. certyfikat) powinna zostać dołączona do każdej jednostki
ładunkowej produktu (np. skrzynki) lub w inny sposób dostarczona dystrybutorowi, któremu
producent (to jest wytwórca lub importer) sprzedaje lub dostarcza produkt. Certyfikat taki
powinien określać:
(a) Zgodność produktu z normą EN 13869;
(b) Nazwę oraz adres producenta;
(c) Okres (okresy) czasu nie przekraczające 31 dni, w których zapalniczki zostały
wyprodukowane; oraz
(d) Adres miejsca produkcji, jeżeli różni się on od adresu w punkcie b).
Jeżeli do zapalniczek nie została dołączona deklaracja producenta, organy mogą podjąć
decyzję o niedopuszczeniu zapalniczek na rynek.
6.2.2 Oznakowanie produktów
W celach identyfikacyjnych producent powinien oznakować zapalniczkę za pomocą
następujących informacji (informacje te mogą być przedstawione w formie kodu):
(a) Identyfikacja okresu czasu, nie przekraczającego 31 dni, w ciągu którego zapalniczka
została wyprodukowana; oraz
(b) Identyfikacja producenta zapalniczki, chyba że zapalniczka posiada markę własną.
Jeżeli zapalniczka posiada markę własną, oznaczona będzie kodem lub inną etykietką,
która umożliwi sprzedawcy zapalniczek zidentyfikowanie jej producenta na żądanie.
Jeżeli informacje identyfikujące okres produkcji oraz producenta nie zostały zamieszczone,
organy mogą podjąć decyzję o niedopuszczeniu zapalniczek na rynek zgodnie z przyjętym
trybem postępowania.
6.3 Badanie zgodnie z parametrami technicznymi określonymi przez producentów
Producenci zapalniczek wprowadzanych na rynek UE zobowiązani są do przedstawienia
szczegółów na temat parametrów technicznych, które sprawiają, że zapalniczki są
zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci. Te parametry techniczne mogą zostać
przebadane w celu sprawdzenia, czy deklarowane wartości odpowiadają rzeczywistym
wartościom danej zapalniczki lub ich partii. Metoda badania uzależniona jest od rodzaju
zastosowanego mechanizmu zabezpieczającego przed uruchomieniem przez dzieci.
Na przykład w przypadku zastosowania mechanizmu „hard-piezo” siła potrzebna do
uruchomienia zapalniczki może być zmierzona w łatwy sposób i porównana z wartością
deklarowaną przez producenta.
Jeżeli wyniki wykażą brak zgodności zapalniczek z deklarowanymi wartościami, władze
Państw Członkowskich powinny podjąć odpowiednie kroki zgodnie z przyjętym trybem
postępowania.
6.4 Badanie zgodnie z wymaganiami normy EN 13869
Jeżeli wyniki kontroli dokumentów, deklaracji producenta i oznakowania oraz parametrów
technicznych dają podstawę do stwierdzenia konieczności kontynuowania badań na zgodność
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z wymaganiami normy EN 13869, należy przeprowadzić badanie zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci z udziałem grupy dzieci zgodnie z normą. W praktyce rzadko
konieczne będzie przeprowadzanie badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci w
odniesieniu do zapalniczek za pomocą grupy dzieci, jako że badanie parametrów
technicznych w większości przypadków powinno wystarczyć do ustalenia, czy zapalniczka
została odpowiednio zabezpieczona czy nie.
7. NADZÓR RYNKU ORAZ KONTROLE CELNE
7.1 Strategia nadzoru rynku
W celu zagwarantowania efektywnego wdrażania i egzekwowania decyzji, należy opracować
odpowiednią strategię nadzoru rynku. Opracowanie takiej strategii oraz organizacja
praktycznych aspektów działań nadzorczych, w ramach środków przewidzianych przez
dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest w znacznej mierze
obowiązkiem Państw Członkowskich. W kontekście decyzji o zapalniczkach należy wziąć
pod uwagę między innymi następujące aspekty:
•

Komunikacja pomiędzy organami nadzoru oraz pomiędzy tymi organami i
producentami w UE oraz w krajach niebędącymi członkami UE (patrz także
punkt 7.3). Komunikacja oraz wymiana informacji pomiędzy władzami Państw
Członkowskich może odbywać się za pomocą specjalnie powołanej grupy CIRCA
(patrz strona internetowa:
http://forum.europa.eu.int/Members/irc/sanco/lighters/home). Oprócz tego, należy
wykorzystać system RAPEX do informowania Komisji, innych Państw
Członkowskich oraz opinii publicznej (poprzez stronę internetową SANCO) o
zapalniczkach stanowiących poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów
lub w odniesieniu do których podjęto lub nakazano podjęcie działań naprawczych.
Państwa Członkowskie z reguły posiadają przepisy krajowe dotyczące kontaktów z
podmiotami gospodarczymi, jednak niektóre procedury w tym zakresie mogą także
zostać ustanowione na poziomie wspólnotowym.
• Instrumenty, które należy wdrożyć w celu ułatwienia działań nadzorczych (takie
jak wytyczne, protokoły, zestawienia, formaty raportów, itp.). Niniejsze wytyczne
zawierają odniesienia do szeregu dokumentów, które mogą być wykorzystywane
przez producentów w celu wykazania zgodności z różnymi wymaganiami decyzji.
Tym niemniej Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu
dodatkowych narzędzi ułatwiających nadzór rynku oraz wymianę informacji w celu
zapewnienia jednolitego podejścia. Jest to w szczególności ważne w odniesieniu do
zapalniczek, które zostały już dopuszczone na rynki krajów, w których wymagania
dotyczące zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci obowiązują od pewnego
czasu. W zasadzie takie zapalniczki powinny zostać dopuszczone na rynek UE bez
konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, jednak należy określić szczegóły
dotyczące ustalania przy wprowadzaniu na rynek UE czy zabezpieczenia są właściwe.
W skoordynowany sposób musi być również przeprowadzana ocena dowodów
przedstawianych przez producentów Państwom Członkowskim i potwierdzających
zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci tych zapalniczek, które nie
korzystają z domniemania zgodności zapewnionego przez normę EN 13869 lub
równoważne badania - tak, aby zapewnić jednolite podejście oraz wyrównane szanse
[na rynku UE – przyp. UOKiK].
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•

Organizacja praktycznych działań nadzorczych (np. wybór transportu,
pobieranie próbek, podejmowane działania, wykorzystanie zapasów, itp.). Jako że
w praktyce nie jest możliwe sprawdzenie każdej partii zapalniczek wprowadzanych na
rynek UE, Państwa Członkowskie będą zobowiązane do określenia strategii kontroli
łącznie z oceną ryzyka i kryteriów dotyczących wyboru partii produktu. Przy wyborze
tym można się na przykład kierować wielkością i wartością partii, portem wejścia
[port, przez który zapalniczki są wprowadzone na rynek UE – UOKiK], czasem
wprowadzenia na rynek UE.. W tym kontekście należy zauważyć, że ustanowiona w
decyzji definicja odnośnie zakresu przedmiotowego wymagań dotyczących
zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci opiera się na elementach
technicznych. Różni się ona od definicji wykorzystywanej w krajach nienależących do
Unii Europejskiej, w których obowiązują wymagania związane z zabezpieczeniami
przed uruchomieniem przez dzieci (np. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa
Zelandia). W tych krajach zakres produktów, do których stosuje się wymagania
dotyczące zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci jest definiowany za
pomocą wskaźnika cenowego, obecnie jest to cena loco fabryka lub wycena celna na
poziomie 2,25 USD (odpowiednik około 1,75 EUR). Oparcie definicji zapalniczki w
decyzji na kryteriach technicznych, ma na celu zapewnienie równoważności z
zakresem wymagań odnośnie zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci
stosowanym w krajach wymienionych powyżej, gdzie uważa się je za skuteczne,
praktyczne i proporcjonalne 4 . Władze któregokolwiek z krajów UE decydujące się na
przywiązywanie szczególnej wagi do modeli zapalniczek, które rzekomo spełniają
kryteria wyłączenia spod zakresu przedmiotowego decyzji, jednak posiadają cenę loco
fabryka lub wycenę celną określoną na przykład poniżej wspomnianego wskaźnika
pieniężnego, muszą być świadome faktu, że jakakolwiek decyzja o wstrzymaniu
wprowadzenia na rynek określonych zapalniczek musi zostać podjęta na podstawie
kryteriów technicznych, nie zaś na podstawie wskaźnika cenowego. Co więcej,
decyzje muszą być podejmowane z uwzględnieniem wykorzystania i regularnej
aktualizacji zestawień zapalniczek.

Pierwszy etap nadzorowania rynku rozpoczyna się od weryfikacji zgodności z wymaganiami
normy ISO 9994 (około października 2006 roku). Celem tego etapu pilotażowego jest
zdobycie doświadczenia w odniesieniu do strategii nadzoru wśród kluczowej grupy Państw
Członkowskich.
Drugi etap rozpocznie się w chwili wejścia w życie wymagań dotyczących zabezpieczeń
przed uruchomieniem przez dzieci oraz zakazu dotyczącego zapalniczek-gadżetów (około
marca 2007 roku). Ten etap ma na celu ustanowienie praktycznego egzekwowania decyzji i
powinien objąć większość Państw Członkowskich.
Dodatkowe szczegóły na temat praktycznej organizacji nadzoru rynku można znaleźć w
osobnym dokumencie zatytułowanym „Strategy for Market Surveillance Action on ChildResistant Disposable Lighters and Novelty Lighters: Joint Action under the PROSAFE Best
Practice Market Surveillance Project” („Strategia działań związanych z nadzorowaniem
rynku w odniesieniu do jednorazowych zapalniczek zabezpieczonych przed uruchomieniem
4

W praktyce przynajmniej 98% zapalniczek sprzedawanych w granicach UE posiada Cenę Detaliczną
Sprzedaży w granicach EUR 0,40 – 8,00, która często odpowiada cenie loco fabryka lub wycenie celnej
pomiędzy EUR 0,10 – 1,75. Cena loco fabryka jest standardowo dostępna na fakturze producenta dla pierwszego
kupującego w łańcuchu dostaw. Informacje na temat wyceny celnej można uzyskać w dokumentacji importowej.
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przez dzieci i zapalniczek gadżetów: Wspólne działanie w ramach projektu najlepszych
praktyk nadzorowania rynku PROSAFE”), który zostanie udostępniony Państwom
Członkowskim oraz innym zainteresowanym stronom. 4
7.2 Współpraca pomiędzy organami celnymi oraz organami nadzoru rynku
Komunikacja oraz współpraca pomiędzy organami celnymi a organami nadzoru rynku opiera
się na rozporządzeniu 339/93/EWG 5 . W celu ułatwienia tej współpracy oraz umożliwienia
organom celnym odgrywania większej roli w nadzorze rynku, w niektórych Państwach
Członkowskich zostały ustanowione dodatkowe przepisy w tej dziedzinie. Jako że sytuacja w
tym zakresie różni się w poszczególnych Państwach Członkowskich, władze krajowe będą
zobowiązane do opracowania własnego podejścia do strategii nadzoru rynku w kontekście
niniejszych wytycznych.
Tradycyjnym zadaniem organów celnych jest nadzór nad przepływem towarów przez
zewnętrzne granice Wspólnoty. Kontrole celne są przeprowadzane na podstawie wyników
analizy ryzyka.
W przypadkach, gdy kontrole celne (np. kontrole dokumentów i kontrole oznakowania i
ostrzeżeń; patrz punkt 4.1, 4.2, 6.1 oraz 6.2) wykażą, że zapalniczka lub partia zapalniczek
wykazują niektóre cechy, nasuwające poważne wątpliwości co do istnienia poważnego lub
bezpośredniego ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa w przypadku użycia produktu w
normalnych i możliwych do przewidzenia warunkach, organy celne zawieszają dopuszczenie
takich zapalniczek do swobodnego obrotu i niezwłocznie powiadamiają właściwy organ
nadzorujący rynek.
Podobna procedura będzie także stosowana w przypadku, gdy organy celne odnotują, że
produkt lub partia produktów nie posiada wymaganej dokumentacji lub nie została oznaczona
zgodnie ze wspólnotowymi lub krajowymi przepisami odnoszącymi się do bezpieczeństwa
produktów obowiązującymi w Państwie Członkowskim, w którym wnioskuje się o
dopuszczenie ich do wolnego obrotu (art. 2 rozporządzenia 339/93).
Organ nadzoru rynku zobowiązany jest do poinformowania organów celnych o działaniach,
które należy podjąć, w ciągu trzech dni roboczych. W innym przypadku organy celne będą
zobowiązane do zwolnienia zapalniczek.
W przypadku, gdy badania organów nadzoru rynku doprowadzą do wniosku, że
przedmiotowe zapalniczki stanowią poważne i bezpośrednie ryzyko lub nie pozostają w
zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów,
władze celne nie dopuszczają takich zapalniczek do wolnego obrotu (art. 6 rozporządzenia
Rady 339/93, art. 58 ust. 2, art. 73, art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (rozporządzenie
Rady 2913/92)).
Na wniosek organów nadzoru organy celne nanoszą na fakturze handlowej oraz wszystkich
innych odpowiednich dokumentach jedną z adnotacji, o których mowa w art. 6
rozporządzenia Rady 339/93 :

4

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej projektu PROSAFE/EMARS:
http://www.emars.eu/uploads/06-12-19-06_MS_strategy_v3_1.pdf [przyp. UOKiK]
5
Dziennik Urzędowy L 40, 17.2.1993, str. 1.
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•

„Produkt niebezpieczny – niedopuszczony do obrotu – rozporządzenie (EWG) nr
339/93”

•

„Produkt niezgodny – niedopuszczony do obrotu – rozporządzenie (EWG) nr 339/93.”

lub

Jak wskazano powyżej, przepisy proceduralne odnoszące się do wzajemnej pomocy oraz
współpracy pomiędzy różnymi organami państwowymi zależą w znacznej mierze od sytuacji
w poszczególnych Państwach Członkowskich. Bez względu na to, jakie rozwiązanie zostało
przyjęte, należy dołożyć starań, aby działania nadzoru rynku były wystarczające w celu
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów na terenie UE.
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Załącznik I
Przykładowa procedura sprawdzania, które zapalniczki powinny pozostawać w
zgodności z określonymi fragmentami decyzji Komisji oraz ogólnymi wymaganiami
bezpieczeństwa

Czy
zapalniczka
jest
zapalniczką do papierosów?
(Patrz rozdział 2.1)

NIE

Zapalniczka może zostać
wprowadzona na rynek UE pod
warunkiem, że jest bezpieczna

NIE

Zapalniczka może zostać
wprowadzona na rynek UE pod
warunkiem, że jest bezpieczna

NIEJASNE
Należy określić status
zapalniczki (Patrz
rozdział 2.1)

T
A
K

TAK
Czy zapalniczka jest zapalniczkągadżetem? (Patrz rozdział 2.3)
NIE

TAK

Zapalniczka nie może
zostać wprowadzona
na rynek UE

NIEJASNE
Należy określić
status zapalniczki
(Patrz rozdział 2.3)

TAK

Zapalniczka nie może
zostać wprowadzona
na rynek UE

NIE
Czy zapalniczka spełnia
kryteria „wyłączenia”? (Patrz
2.2)

TAK

Zapalniczka może zostać
wprowadzona na rynek UE pod
warunkiem, że jest bezpieczna

NIEJASNE
NIE

Należy sprawdzić
zgodność z kryteriami
(patrz rozdział 2.2)

TAK

Zapalniczka może zostać
wprowadzona na rynek UE pod
warunkiem, że jest bezpieczna

NIE
Zapalniczka może zostać wprowadzona na rynek UE
pod warunkiem, że jest bezpieczna oraz że spełnia
wymagania decyzji w odniesieniu do zabezpieczeń
przed uruchomieniem przez dzieci
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Załącznik II
Przykładowa procedura weryfikacji zgodności z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa
w odniesieniu do zapalniczek

Podjęcie kontroli
dokumentów (Patrz
rozdział 4.1)

Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych badań?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na
rynek

TAK
Kontrola
oznakowania i
ostrzeżeń

Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych badań?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na rynek

TAK
Badanie zgodnie z
kluczowymi
wymaganiami
bezpieczeństwa (Patrz
rozdział 4.3)
Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych badań?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na rynek

TAK
Podjęcie pełnych
badań
bezpieczeństwa (Patrz
rozdział 4.4)
Decyzja, czy zapalniczki
można wprowadzić na
rynek
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Załącznik III
Lista jednostek przeprowadzających badania zabezpieczeń przed uruchomieniem przez
dzieci
Jednostki badawcze posiadające akredytację do przeprowadzania badań zabezpieczeń
przed uruchomieniem przez dzieci w zapalniczkach zgodnie z normą ISO/IEC
17025:2000
Brak (październik 2006)
Jednostki badawcze zatwierdzone przez odpowiedni organ Państwa Członkowskiego do
przeprowadzania badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci w
zapalniczkach
Brak (październik 2006)
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Załącznik IV
Przykładowa lista jednostek badawczych, których sprawozdania z badań zabezpieczeń
przed uruchomieniem przez dzieci są akceptowane przez jedno z państw, gdzie
obowiązują wymagania odnośnie zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci
równoważne z wymaganiami ustanowionymi przez decyzję
Laboratoria w Stanach Zjednoczonych badające zabezpieczenia przed uruchomieniem przez
dzieci w zapalniczkach 6 7
• Applied Consumer & Clinical Evaluations Corp.
Mr. Raymond L. Berta
Director
5501 Main Street Suite 4
Williamsville, New York 14221
(716) 631-3335
FAX (716) 631-3399
• ETC Laboratories
297 Buell Road
Rochester, NY 14624
(716) 328-7668
FAX: (716) 328-7777
• Bird Dog Marketing Group LLC
Mr. Mark D. Perkins
Mr. David S. Hipple
3125 Nolt Road
Lancaster, PA 17601
717-615-9022
Fax: 717-581-1762
• Great Lakes Marketing Associates, Inc.
Dr. Lori Dixon
The Executive Building
3130 Executive Parkway
Toledo, Ohio 43606-1311
(419) 534-4700
FAX (419) 531-8950
• Child Related Research, Inc.
Mr. Michael S. Buie
Vice President
2605 East 3300 South
Salt Lake City, Utah 84109
6

Źródło: http://www.cpsc.gov.businfo/testligh.html

7

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (CPSC) jest świadoma, że wymienione firmy
oświadczyły, że przeprowadzają badania zapalniczek do papierosów oraz zapalniczek wielofunkcyjnych w
odniesieniu do zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci zgodnie z 16 CFR 1210.4 oraz 1212.4.
Przedstawiając tę listę Komisja nie sugeruje, że zatwierdziła, poświadczyła lub uznała te firmy.
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(801) 467-9440
FAX (801) 467-9443
• Milford Consulting
Dr. Gerald Cavallo
Managing Director
80 Ocean Avenue
Milford, Connecticut 06460
(203) 876-0948
FAX (203) 876-7530
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Załącznik V
Przykładowa lista stosowanych mechanizmów zabezpieczających przed
uruchomieniem przez dzieci
Przycisk

Przesuwana zapadka

Zapadka wychylna

Pozioma
zapadka
przesuwana do góry

Osłonięte kółko iskrzące

Wciskana dźwignia

Mechanizm siłowy

Pionowa
zapadka
przesuwana do góry

Mechanizm obrotowy

Wolne kółko

Odwrócona zapadka

Osłona kółka iskrzącego

Osłona kółka iskrzącego

Gładkie kółko iskrzące
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Załącznik VI
Przykładowa procedura weryfikacji zgodności z wymaganiami dotyczącymi
zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci
Podjęcie kontroli
dokumentów (Patrz
rozdział 6.1)

Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych testów?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na
rynek

TAK
Podjęcie kontroli
fizycznej (Patrz
rozdział 6.2)

Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych testów?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na rynek

Podjęcie testów
parametrów
technicznych (Patrz
rozdział 6.3)

Czy istnieje potrzeba
przeprowadzenia
dodatkowych testów?
(Decyzja
odpowiednich władz)

NIE

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na rynek

TAK
Podjęcie panelowych testów
odnośnie zabezpieczeń przed
uruchomieniem przez dzieci
(Patrz rozdział 6.4)

Decyzja, czy
zapalniczki można
wprowadzić na rynek
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