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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 7.5.2008, bls. 11. 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.

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 mælt fyrir um skyldu 
framleiðenda til að setja einungis öruggar vörur á markað.

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

 

4) Kveikjarar eru í eðli sínu hættulegar vörur þar sem þeir 
mynda loga eða framkalla hita og innihalda eldfiman 
vökva eða gas, oft undir þrýstingi. Augljósustu hætturnar, 
sem geta stafað af rangri notkun kveikjara, eru eldsvoðar 
og brunar og skemmdir á kveikjurum geta valdið 
sprengingu ef hitagjafi er til staðar.

5) Kveikjarar eru ekki ætlaðir börnum. Þó er röng notkun 
kveikjara, sérstaklega af smábörnum, ekki óalgeng og 
þarf að taka tillit til þess við mat á öryggi þessara 
vara. Þetta á sérstaklega við um einnota kveikjara, sem 
seldir eru í mjög miklu magni, oft í magnumbúðum og 
notaðir eru af neytendum sem ódýr, einnota vara, en 
einnig um kveikjara sem höfða sérstaklega til smábarna 
vegna lögunar eða skemmtilegra einkenna sem börn telja 
heillandi.

6) Röng notkun smábarna á kveikjurum getur leitt til 
eldsvoða sem valda umtalsverðu persónulegu og 
fjárhagslegu tjóni, þ.m.t. dauðsföll. Kveikjarar hafa því 
í för með sér verulega áhættu þegar börn nota þá með 
röngum hætti.

7) Árið 1998 gaf framkvæmdastjórnin út stöðlunarumboð 
nr. M/266 fyrir Staðlasamtök Evrópu vegna öryggis 
neytenda og barna með tilliti til kveikjara og varð 
niðurstaðan Evrópustaðallinn EN 13869:2002: Kveikjarar 
— Barnalæsingar fyrir kveikjara — Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir.
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um sértækar kröfur varðandi öryggi barna sem uppfylla þarf með Evrópustöðlum um kveikjara  
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8) Í ljósi þess að heilsu og öryggi neytenda stafar einkum 
hætta af því að börn geta og eru líkleg til að nota 
kveikjara með röngum hætti og að þessa áhættu er aðeins 
hægt að uppræta á skilvirkan hátt með viðeigandi 
ráðstöfunum á vettvangi Bandalagsins samþykkti 
framkvæmdastjórnin, 11. maí 2006, ákvörðun 
2006/502/EB (1), samkvæmt ákvæðum 13. gr. tilskipunar 
2001/95/EB, þar sem aðildarríkjunum er skylt að grípa til 
ráðstafana, sem tryggja að aðeins séu settir á markað 
barnheldir kveikjarar og að bannað verði að setja á 
markað kveikjara með óhefðbundið útlit. 

9) Í ljósi þess að ákvarðanir, sem samþykktar eru skv. 13. 
gr. tilskipunar 2001/95/EB, eru tímabundnar ráðstafanir 
sem gilda lengst í eitt ár og sem framlengja má að 
hámarki um eitt ár í senn, samþykkti 
framkvæmdastjórnin, 12. apríl 2007, ákvörðun 
2007/231/EB (2), sem framlengir gildistíma ákvörðunar 
2006/502/EB um eitt ár. 

10) Jafnvel þótt ekki hafi verið vísað í EN 13869 í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, í samræmi við 
ákvæði tilskipunar 2001/95/EB, er gengið út frá því í 
ákvörðun 2006/502/EB að samræmis sé gætt við 
kveikjara sem uppfylla landsstaðla sem framfylgja EN 
13869. 

11) Í ljósi þess að nauðsynlegt er að grípa til viðeigandi 
tæknilegra lausna við mat á kröfum um öryggi barna í 
tengslum við kveikjara hafa aðildarríkin og 
framkvæmdastjórnin, í samstarfi við evrópsku 
staðlastofnanirnar og að höfðu samráði við 
hagsmunaaðila, staðfest að nauðsynlegt sé að endurskoða 
EN 13869. 

12) Helsti vandinn við gildandi staðal er að börn eru látin 
sannreyna hvort kveikjari sé í raun barnheldur. Jafnvel 
þótt það hafi reynst áreiðanleg aðferð að láta börn prófa 
hvort kveikjarar séu barnheldir væri viðeigandi að finna 
aðrar aðferðir, að því tilskildu að þær séu a.m.k. jafn 
skilvirkar og áreiðanlegar. Þar að auki gefur gildandi 
skilgreining á kveikjurum, sem höfða sérstaklega til 
barna (kveikjarar með óhefðbundið útlit), möguleika á 
mismunandi túlkun, sem getur leitt til ósamræmdrar 
beitingar á banni gegn þessum kveikjurum. Loks eru 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 198, 20.7.2006, bls. 41. 
(2) Stjtíð. ESB L 99, 14.4.2007, bls. 16. 

mörg atriði, sem fjalla þarf um, til að tryggja að 
staðallinn taki til allra þátta og innihaldi viðeigandi 
tæknilausnir. 

13 Semja skal sérstakar kröfur um öryggi barna í tengslum 
við kveikjara, samkvæmt ákvæðum 4. gr. tilskipunar 
2001/95/EB, í því skyni að fara fram á það við 
staðlastofnanir að þær endurskoði EN 13869 í samræmi 
við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
98/34/EB (3) sem setur reglur um tilhögun 
upplýsingaskipta á sviði tæknistaðla og reglugerða sem 
og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu, og til að 
gera mögulegt að birta tilvísun í endurskoðaðan staðal í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

14) Þegar tilvísun í endurskoðaðan staðal hefur verið birt í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins skal litið svo á að 
kveikjarar, sem framleiddir eru í samræmi við staðalinn, 
uppfylli almennar öryggiskröfur tilskipunar 2001/95/EB 
um öryggi vöru, að því er varðar sértækar kröfur um 
öryggi barna í tengslum við kveikjara sem falla undir 
viðkomandi staðal. 

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

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari ákvörðun er að ákvarða kröfurnar, sem 
framkvæmdastjórnin getur lagt til grundvallar þeirri beiðni 
sinni, um að viðkomandi staðlastofnanir breyti viðkomandi 
staðli um kveikjara. 

Skilgreiningar 

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

„kveikjari“: handvirkur búnaður sem þarf eldsneyti og 
framkallar loga og er, að öllu jöfnu, notaður í ákveðnum 
tilgangi, einkum til að kveikja í vindlingum, vindlum og pípum 
og fyrirsjáanlegt er að hann sé notaður til að kveikja í efni eins 
og pappír, kveikjum, kertum og luktum, framleiddur með 
innbyggðum eldsneytisbirgðum, þar sem annaðhvort er gert ráð 
fyrir áfyllingu eða ekki, 
 ________________  

(3) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. 
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„barnheldur kveikjari“: kveikjari sem er hannaður og 
framleiddur á þann hátt að börn yngri en 51 mánaðar gömul 
geta ekki, við almenn og sæmilega fyrirsjáanleg 
notkunarskilyrði, notað hann vegna þess t.d. að vissa krafta 
þarf til að nota hann eða vegna hönnunar hans, varnar á 
kveikjubúnaðinum eða vegna þess að flókna aðgerð, eða röð 
aðgerða, þarf til að kveikja á honum, 

„kveikjarar sem höfða til barna“: kveikjarar sem líkjast á 
einhvern hátt hlutum, sem almennt teljast höfða til barna eða 
eru ætlaðir börnum yngri en 51 mánaðar. 

2. gr. 

Kröfur 

1) Að því er varðar 4. gr. tilskipunar 2004/95/EB skulu 
sértækar kröfur um öryggi barna í tengslum við kveikjara vera 
eftirfarandi: 

a) kveikjarar skulu vera barnheldir þannig að dregið sé úr því 
að börn yngri en 51 mánaðar geti eða séu líkleg til að nota 
þá, 

b) kveikjarar skulu ekki höfða til barna yngri en 51 mánaðar. 

2) Ákvæði a-liðar 1. gr. skulu ekki gilda um margnota 
kveikjara þar sem framleiðendur leggja fram gögn til lögbærra 
yfirvalda, sé þess óskað, og rökstyðja það að kveikjararnir séu 
hannaðir, framleiddir og settir á markað þannig að reikna megi 
með áframhaldandi öruggri notkun á a.m.k. fimm ára 
endingartíma, hægt sé að gera við þá og þeir uppfylli einkum 
allar eftirfarandi kröfur: 

a) framleiðandinn leggur fram skriflega ábyrgð með hverjum 
kveikjara til a.m.k. tveggja ára, í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB (5), 

b) raunhæfur möguleiki á viðgerð og öruggri áfyllingu á 
öllum endingartímanum, einkum viðgerð á 
kveikjubúnaðinum, 

c) hægt skal vera að skipta út hlutum eða gera við hluti, sem 
ekki eru einnota en eru líklegir til að slitna eða bila við 
stöðuga notkun eftir ábyrgðartímann, hjá viðurkenndum 
eða sérhæfðum viðhaldsþjónustumiðstöðvum innan 
Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 23. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Meglena Kuneva 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Stjtíð. L 171, 7.7.1999, bls. 12. 


