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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 83, 26.3.2008, bls. 35. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2009 frá 4. desember 
2009 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 12, 11.3.2010, bls. 30.

(1) Stjtíð. EB L 11, 15.1.2002, bls. 4.
(2) The ASPECT Consortium, Tobacco or Health in the European Union. Past, 

present and future. Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, 2004:(http://
ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/
tobacco_exs_en.pdf).

(3)  Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 2006/96/EB (Stjtíð. EB L 363, 20.12.2006, bls. 81).

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/
EB frá 3. desember 2001 um öryggi vöru (1), einkum a-lið 
1. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2001/95/EB er kveðið á um að evrópskar 
staðlastofnanir skuli fastsetja Evrópustaðla. Staðlarnir 
skulu tryggja að vörur uppfylli almennar öryggiskröfur 
tilskipunarinnar.

2) Samkvæmt tilskipun 2001/95/EB telst vara örugg, að 
því er varðar áhættu og áhættuflokka sem falla undir 
viðeigandi landsstaðla, ef hún er í samræmi við valfrjálsa 
landsstaðla sem settir hafa verið til að framfylgja 
Evrópustöðlum.

3) Sígarettur eru í eðli sínu hættulegar vörur þar sem þær 
framkalla hita og innihalda brennanlegt efni, sem brennur 
eftir allri lengd sígarettunnar þegar kveikt hefur verið í 
henni. Logandi sígarettum, sem lagðar eru gáleysislega 
til hliðar og skildar eftir eftirlitslausar, fylgir hætta á 
eldsvoðum, sem hafa í för með sér dauðsföll, meiðsl 
og eignatjón. Slys af þessu tagi hafa verið skoðuð og 
valda þau, að því að talið er, a.m.k. 1000 dauðsföllum í 
Bandalaginu á hverju ári (2).

4) Þróaðar hafa verið tæknilegar lausnir sem koma í veg 
fyrir að sígarettur brenni alla lengd sína þegar ekki er 
verið að sjúga þær. Seldar eru sígarettur, sem innihalda 
pappírsræmur í sígarettupappírnum, sem eru u.þ.b. 6 
mm á breidd og með u.þ.b. 20 til 30 mm millibili. Þessir 
„brunatálmar“ valda því að það slokknar í logandi 
sígarettum af sjálfu sér, a.m.k. að vissu marki, með 

því að hindra að súrefni komist að loganum. Skert 
íkviknunarhneigð heftir þannig  eldsupptök og eldhættu.

5) Semja skal öryggiskröfur fyrir sígarettur í samræmi 
við ákvæði 4. gr. tilskipunar 2001/95/EB, í því skyni 
að fara fram á það við staðlastofnanir að þær þrói 
staðla um skerta íkviknunarhneigð sígarettna, í samræmi 
við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 
sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta á sviði 
tæknistaðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu 
í upplýsingasamfélaginu (3) og til að gera mögulegt að 
birta tilvísun í samþykktan staðal í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Staðlastofnanir skulu taka 
viðeigandi tillit til staðalsins ASTM E2187-04.

6) Þegar staðallinn hefur verið birtur í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins skal gengið út frá því að sígarettur, 
sem framleiddar eru í samræmi við hann, uppfylli 
almennar öryggiskröfur tilskipunar 2001/95/EB um 
öryggi vöru, að því leyti sem varðar þær kröfur um 
eldvarnir sem falla undir staðalinn.

7) Sú ráðstöfun, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, er í 
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 
tilskipun 2001/95/EB.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Markmið

Markmiðið með þessari tilskipun er að ákvarða þær kröfur 
sem liggja til grundvallar því að framkvæmdastjórnin geti 
óskað eftir að viðkomandi staðlastofnanir fastsetji viðeigandi 
staðla til að skerða íkviknunarhneigð sígarettna. Skerða skal 
íkviknunarhneigð sígarettna til að fækka eldsvoðum sem hafa í 
för með sér dauðsföll, meiðsl og eignatjón.
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um kröfur um brunavarnir sem uppfylla þarf með Evrópustöðlum um sígarettur samkvæmt  
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB (*)
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2. gr. 

Skilgreining. 

Í þessari ákvörðun er sígaretta með skerta íkviknunarhneigð sígaretta sem slokknar í af sjálfu sér þegar hún er 
ekki sogin, áður en hún brennur alla lengd sína. 

3. gr. 

Krafa 

Að því er varðar 4. gr. tilskipunar 2001/95/EB skal öryggiskrafan vera eftirfarandi: innan við 25% af 
sígarettum úr tiltekinni framleiðslulotu, sem teknar eru til prófunar, skulu brenna alla lengd sína. 

Gjört í Brussel 25. mars 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Meglena Kuneva 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 

 


