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NOTA DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W
KOMITECIE DS. DYREKTYWY 2001/95/WE W SPRAWIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA
PRODUKTÓW (KOMITET GPSD)
Dotyczy: Zastosowanie dwóch norm bezpieczeństwa pożarowego papierosów w
ramach Dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
produktów (GPSD)
Stanowisko służb Komisji
Niniejsze pismo z dodatkowymi informacjami kierujemy do państwa w ramach działań
następczych w odniesieniu do ostatniego posiedzenia Komitetu GPSD w dniu 9 lutego 2011
r., punkt 13 porządku obrad w sprawie papierosów o zmniejszonym ryzyku zapłonu.
Prosimy zauważyć, że przedstawione poniżej stanowisko jest stanowiskiem służb Komisji.
Oficjalna interpretacja prawa Unii Europejskiej jest wyłącznie zastrzeżona dla Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości.
Zgodnie z konsensusem osiągniętym na posiedzeniu Komitetu GPSD w dniu 14 października
2010 r., odniesienia do dwóch norm bezpieczeństwa pożarowego papierosów1 powinny zostać
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 listopada 2011 r. W ten
sposób zostanie zapewniona, w odniesieniu do wszystkich papierosów na rynku, które
spełniają powyższe normy, domniemana zgodność z wymaganiami dotyczącymi
bezpieczeństwa pożarowego, przyjętymi przez Komisję2, a stąd z ogólnymi wymaganiami
Dyrektywy GPSD w zakresie bezpieczeństwa.
Na posiedzeniu Komitetu GPSD w dniu 9 lutego 2011 r., Państwa Członkowskie przedstawiły
zapytania, czy obowiązek zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego ma
również zastosowanie do papierosów wprowadzonych na rynek przed 17 listopada 2011 r.
Celem zapytania było wyjaśnienie, czy dystrybutorzy będą mieć prawo sprzedawać produkty
niespełniające wymagań przewidzianych w odnośnych normach po tym terminie oraz czy
wymóg, że "producenci mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie bezpieczne
produkty"3 dotyczy jedynie „pierwszego wprowadzenia do obrotu”.4
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Norma EN 16156:2010 „Papierosy – Pomiar zdolności zapłonu – Wymóg bezpieczeństwa” i norma EN ISO
12863:2010 „Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów”
„nie więcej niż 25 % z danej partii próbek papierosów poddanych badaniom spala się na całej długości”
Decyzja Komisji 2008/264/WE, Dz. U. L 83, 26.03.2008 r., s. 35.
Art. 3 ust. 1 GPSD.

Należy zauważyć, że bezpieczeństwo produktów w ramach Dyrektywy GPSD należy
zapewnić "w przypadku każdego produktu wprowadzanego na rynek lub w inny sposób
dostarczanego bądź udostępnianego na rzecz konsumentów"5 (podkreślenie dodane). W
związku z powyższym pierwsze „wprowadzenie do obrotu” nie powinno mieć wpływu na
zobowiązania producentów i dystrybutorów w ramach Dyrektywy GPSD, zwłaszcza
zobowiązania, o których mowa w art. 5.
Przedstawiono również zapytanie, czy art. 2 lit. b Dyrektywy GPSD, ostatni akapit, zgodnie z
którym „możliwość uzyskania wyższego poziomu bezpieczeństwa lub dostępność innych
produktów o niższym stopniu ryzyka nie będzie stanowić przesłanki do stwierdzenia, że
produkt jest niebezpieczny", ma zastosowanie w tym kontekście. Należy pamiętać, że
Państwa Członkowskie mogą postanowić o faktycznym i natychmiastowym wycofaniu
produktów jedynie w przypadku, gdy takie produkty są niebezpieczne.6
Zgodnie ze zgromadzonymi informacjami papierosy niespełniające wymagań zawartych w
normach bezpieczeństwa pożarowego mogą rzeczywiście zostać uznane za produkty
niebezpieczne, zwłaszcza że w Decyzji Komisji, o której mowa powyżej, wskazano, że takie
papierosy powodują ryzyko „pożaru, z którym wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała
oraz szkody materialne. …[oraz]… każdego roku powodują szacunkowo minimum 1000
wypadków śmiertelnych na terenie Wspólnoty”.7 Tym samym należy uznać, że władze
krajowe mogą podejmować działania w odniesieniu do takich (niebezpiecznych) papierosów
nawet przed publikacją odniesień do norm w Dzienniku Urzędowym UE.8 Wszelkie takie
działania powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności. To oznacza, że przedsiębiorców
należy poinformować o takim wykorzystaniu uprawnień wykonawczych z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby umożliwić przedsiębiorcom poczynienie przygotowań w kierunku
zgodności z ustanowionym poziomem odniesienia.
Wnioski
Restrykcyjna definicja „wprowadzania do obrotu” przedstawiona przez Państwo
Członkowskie na posiedzeniu Komitetu GPSD w dniu 9 lutego 2011 r. nie ogranicza zakresu
zastosowania Dyrektywy GPSD, a w szczególności nie zwalnia producentów i dystrybutorów
z obowiązku przestrzegania wymagań nałożonych na mocy Dyrektywy w odniesieniu do
produktów, które już zostały wprowadzone do obrotu.
Nawet przed opublikowaniem odniesień do norm bezpieczeństwa pożarowego w Dzienniku
Urzędowym UE władze krajowe mogą podejmować działania w stosunku do papierosów,
które nie spełniają przewidywanego poziomu bezpieczeństwa, a w związku z tym stanowią
produkty niebezpieczne, pod warunkiem poszanowania zasady proporcjonalności.
Stefano Soro
Kierownik Wydziału
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Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 oraz Wytyczne dotyczące dyrektyw w sprawie nowego podejścia.
Motyw 6 w GPSD.
Art. 8 ust. 1 lit. f GPSD.
Motyw 3 w Decyzji Komisji 2008/264/WE
Tak jak w przypadku Finlandii.

