11 luty 2011

Zapalniczki XXL też podlegają przepisom o zapalniczkach
Uczestnicy wspólnego projektu w sprawie bezpieczeństwa zapalniczek
odnotowali kilka przypadków wprowadzenia na rynek zapalniczek bardzo dużych
rozmiarów bez zapewnienia odpowiednich środków ostrożności. W związku z
powyższym, uczestnicy projektu opracowali niniejszy dokument.
Uczestnicy wspólnego projektu w sprawie bezpieczeństwa zapalniczek (prowadzonego
przez organizację PROSAFE1 oraz organy nadzoru rynku z 13 państw członkowskich UE)
zauważyli pojawienie się na rynku europejskim zapalniczek o nadzwyczaj dużych
rozmiarach. Zapalniczki tego typu są często sprzedawane pod nazwą „zapalniczki XXL”,
„gigantyczne zapalniczki”, „zapalniczki king size”, „zapalniczki jumbo” itp. Z wyglądu
przypominają tradycyjne zapalniczki do papierosów, tylko że znacznie większych
rozmiarów.

Przedsiębiorcy zgłaszali wątpliwości co do prawnych wymagań, które mają
zastosowanie do tego typu zapalniczek. W celu ich wyjaśnienia, uczestnicy wspólnego
projektu pragną podkreślić następujące kwestie:
o
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Zdaniem organów nadzoru rynku z poszczególnych państw członkowskich
powyżej opisane zapalniczki są przeznaczone do zapalania papierosów, w
związku z czym spełniają kryteria definicji zapalniczki przewidzianej w unijnej
decyzji 2006/502/WE.2 [Dlatego też muszą one spełniać wymagania

forum współpracy między organami nadzoru rynku państw europejskich
Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 zobowiązująca 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
(Dz.Urz. UE L 197 z 19 lipca 2006, str. 9)
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przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym bezpieczeństwa
zapalniczek3, które wdrożyło powyższą decyzję do polskiego prawa; przyp.
UOKiK]

o

Biorąc pod uwagę powyższe:
• Zapalniczki XXL muszą być bezpieczne. Zapalniczki takie będzie można
uznać za bezpieczne, jeżeli będą spełniać wymagania przewidziane w
normie EN ISO 9994.
• Zapalniczki XXL muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed
uruchomieniem przez dzieci. Zapalniczki takie będzie można uznać za
zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, jeżeli będą spełniać
wymagania przewidziane w normie EN 13869. Prosimy zwrócić uwagę, że
co do zasady takie zapalniczki nie mogą zostać uznane za zabezpieczone
przed uruchomieniem przez dzieci tylko poprzez odniesienie do
sprawozdania z badań dotyczącego zapalniczki do papierosów o
tradycyjnych rozmiarach.4 Wynika to z tego, że różnica w wielkości
pomiędzy takimi zapalniczkami niemal na pewno ma wpływ na
zabezpieczenia zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci.
Podczas transportu zapalniczki XXL muszą spełniać wszystkie stosowne
wymagania dotyczące transportu niebezpiecznych towarów, a w szczególności
wymagania przewidziane w Umowie ADR (Umowa europejska dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). Zgodnie z
postanowieniami powyższej umowy zapalniczki nie powinny zawierać więcej
niż 10g gazu skroplonego (część 3‐3.3.1, pkt. 201 umowy)

Uczestnicy wspólnego projektu pragną podkreślić, że ze względu na przeznaczenie
zapalniczek, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie można ich traktować jako
zapalniczki użytkowe, pomimo długości przekraczającej 100 mm. Cechą wyróżniającą
zapalniczki od papierosów od zapalniczek użytkowych jest ich przeznaczenie, a nie
wielkość:
o
o

zapalniczki do papierosów są przeznaczone do zapalania papierosów, fajek, itp.
zapalniczki użytkowe są przeznaczone do rozpalania grilla, kominków, zapalania
świeczek itp.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia środków
przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek
(Dz.U. Nr 77, poz. 514). Definicja zapalniczki przewidziana jest w §2 pkt 2 powyższego
rozporządzenia.
4

Więcej informacji na temat możliwości uznania zapalniczki za zabezpieczoną przed uruchomieniem
przez dzieci poprzez odniesienie się do sprawozdania z badań innej zapalniczki znajduje się w
dokumencie: „W jaki sposób przedsiębiorcy mają wykazać, że zapalniczka jest zabezpieczona przed
uruchomieniem przez dzieci”, dostępnym na stronie internetowej UOKiK poświęconej zapalniczkom
http://www.uokik.gov.pl/informacje_o_produktach.php#faq1162
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Dodatkowe informacje
Koordynatorem wspólnego projektu jest organizacja PROSAFE, działająca na zasadach
non‐profit, która zrzesza urzędników zajmujących się nadzorem rynku, pochodzących z
różnych krajów w całej Europie i na świecie. Działania w ramach wspólnego projektu są
współfinansowane przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.prosafe.org.
Wyłączenie odpowiedzialności
Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść powyżej podanych informacji.
Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu informacji zawartych
w niniejszym dokumencie lub sposobu wykorzystania tychże.
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