26.3.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/35

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 25 март 2008 година
относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските
стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)

(2008/264/ЕО)
правят горящите цигари самозагасящи се, поне до
известна степен, възпрепятствайки достъпа на кислород
до повърхността, която гори. Така намалената способност
за запалване ограничава източника на пожари и намалява
риска от тях.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата
безопасност на продуктите (1), и по-специално член 4, параграф
1, буква а) от нея,

(5)

Изискването за безопасност на цигарите трябва да бъде
установено в съответствие с разпоредбите на член 4 от
Директива 2001/95/ЕО, с цел да се изиска от органите
по стандартизация да изготвят стандарт за намалена
способност за горене на цигарите съгласно процедурата,
определена в Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне
на процедура за предоставяне на информация в областта
на техническите стандарти и регламенти (3), и с цел
заглавието и номерът на приетия стандарт да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Органите по стандартизация трябва да вземат предвид
по подходящ начин стандарт ASTM E2187-04.

(6)

След публикуването в Официален вестник по презумпция
ще се счита, че цигарите, произведени в съответствие със
стандарта, отговарят на общото изискване за безопасност,
предвидено в Директива 2001/95/ЕО относно общата
безопасност на продуктите, по отношение на противопожарните изискванията за безопасност, установени със
стандарта.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно
Директива 2001/95/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/95/ЕО предвижда, че следва да бъдат
установени европейски стандарти от европейските
органи по стандартизация. Тези стандарти трябва да
гарантират, че продуктите отговарят на общите
изисквания за безопасност на директивата.

(2)

Съгласно Директива 2001/95/ЕО даден продукт се счита
за безопасен по отношение на рисковете и групите
рискове, обхванати от съответните национални
стандарти, когато съответства на доброволните
национални стандарти, които транспонират европейските
стандарти.

(3)

Цигарите са опасни продукти, тъй като произвеждат
топлина и съдържат запалим материал, който при
запалване поддържа горенето по дължината на цялата
цигара. Рискът, свързан с цигарите, оставени небрежно
или без надзор, се състои в предизвикването на пожари,
в резултат на които се стига до смъртни случаи, наранявания и материални щети. Този вид злополуки е
доказан и съгласно направените оценки причинява наймалко 1 000 смъртни случая в Общността всяка
година (2).

РЕШИ:

Член 1
(4)

Бяха разработени технически решения, които да предотвратят горенето на цигарите по цялата дължина в момент,
когато от тях не се пуши. В търговската мрежа могат да се
намерят цигари, чиято цигарена хартия съдържа хартиени
ленти, широки около 6 мм и прекъснати на разстояние
около 20 до 30 мм. Подобни „изкуствени неравности“

(1) ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
(2) Консорциумът ASPECT, тютюн или здраве в Европейския съюз.
Минало, настояще и бъдеще. Европейска комисия, 2004 г.
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/
Documents/tobacco_exs_en.pdf).

Цел
Целта на настоящото решение е да се установят изисквания, на
основание на които Комисията може да изиска от компетентните
органи по стандартизация да изготвят стандарт за намаляване
способността за горене на цигарите. Способността за горене на
цигарите трябва да се намали, за да се ограничи броят на
пожарите, в резултат на които се стига до смъртни случаи, наранявания и материални вреди.
(3) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с
Директива 2006/96/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

L 83/36

BG

Официален вестник на Европейския съюз
Член 2
Определение

За целите на настоящото решение „цигара с намалена способност за горене“ означава цигара, която се
самозагася, когато не се пуши от нея, преди да е изгоряла по цялата си дължина.
Член 3
Изискване
За целите на член 4 от Директива 2001/95/ЕО изискването за безопасност е следното: не повече от 25 % от
цигарите, взети за изпитване, трябва да изгарят по цялата си дължина.

Съставено в Брюксел на 25 март 2008 година.
За Комисията
Меглена КУНЕВА

Член на Комисията
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