Wyniki kontroli zabawek 

W IV kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 20 kontroli w zakresie spełniania przez zabawki zasadniczych wymagań.

USTALENIA KONTROLI:

Kontrolą objęto 125 rodzajów zabawek w tym: 36 rodzajów produkcji krajowej, 77 z importu, 3 – obrót wewnątrz wspólnotowy – w przypadku 9 rodzajów nie ustalono pochodzenia.

W toku kontroli zakwestionowano 31 rodzajów zabawek, z czego 12 rodzajów nie spełniało wymagań zasadniczych, 13 nie spełniało wymagań innych niż zasadnicze, 6 rodzajów nie spełniało wymagań zasadniczych i innych niż zasadnicze.


Podczas kontroli zabawek sprawdzono prawidłowość oznakowania znakiem CE i stwierdzono, że w przypadku
6 rodzajów zabawek znak CE odbiegał od obowiązującego wzoru.
Ponadto, stwierdzono:

	brak oznaczenia importera – 9 rodzajów zabawek
	brak informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym – 3 rodzaje zabawek
	niezasadnie umieszczone ostrzeżenie wymagane dla zabawek przeznaczonych, z uwagi na bezpieczeństwo, dla dzieci w wieku powyżej 3 lat (w przypadku zabawek zaprojektowanych dla dzieci poniżej 3 lat) – 10 rodzajów zabawek.


Sprawdzono obecność instrukcji oraz informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa i stwierdzono, że:
	na 1 partii niezasadnie umieszczono informację o konieczności nadzoru osoby dorosłej,
	2 partie posiadały informacje oraz ostrzeżenia wprowadzające w błąd,
	2 partie nie zawierały słowa „Ostrzeżenie” przed symbolem graficznym 0-3
	4 partie nie posiadały instrukcji w jęz. polskim.



W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 9 rodzajów zabawek, tj.:

	2 partie z uwagi na obecność ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP),

2 partia z uwagi na obecność małych elementów,
	1 partia z uwagi na obecność małych elementów oraz zaniżoną grubość folii opakowania, 
	1 partia z uwagi na zawyżony poziom ciśnienia akustycznego oraz zaniżoną grubość folii opakowania, 
	1 partia z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania oraz brak oznaczenia napięcia nominalnego baterii,
	1 partia z uwagi na brak instrukcji wymaganej dla zabawek pociskowych,
	1 partia z uwagi na brak słowa „Ostrzeżenie” przed symbolem graficznym 0-3.


W wyniku badań organoleptycznych 7 rodzajów zabawek zakwestionowano:

	2 partie z uwagi na obecność małych elementów, 
	1 partię z uwagi na obecność małych elementów oraz sztywny element w postaci szpikulca.



WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W przypadku 5 rodzajów zabawek niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami akta spraw przekazano do organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu wszczęcia postępowania w sprawie wprowadzenia do bortu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. W przypadku nieprawidłowości niestwarzających bezpośredniego zagrożenia, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Ponadto skierowano do organów ścigania 7 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.
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