WYNIKI KONTROLI ZABAWEK 

W I kwartale 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 28 kontroli w zakresie spełniania zasadniczych wymagań.


USTALENIA KONTROLI:

Kontrolą objęto 120 rodzajów zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 44 wyrobach. Sprawdzano przede wszystkich zabawki importowane (spoza krajów UE).

Stwierdzone nieprawidłowości to:
	nieprawidłowy znak CE 					– 4 zabawki,
	brak informacji o producencie				– 14 zabawek,
	brak danych importera					– 5 zabawek,
	brak deklaracji zgodności				– 3 zabawki,
	nieprawidłowa deklaracja zgodności			– 2 zabawki, 

brak polskojęzycznej wersji ostrzeżeń, instrukcji bateryjnych i instrukcji konserwacji
							– 9 zabawek,
	brak ostrzeżeń i instrukcji				– 14 zabawek

(brak: informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wieku, słowa „ostrzeżenie” przed treścią ostrzeżenia, informacji o zastosowanych typach baterii, niepełna instrukcja dla zabawek bateryjnych)
	niezasadne zamieszczenie ostrzeżenia „0-3”		– 13 zabawek, 
	wskazanie nieistniejącego ryzyka			– 2 zabawki,  
	nieprawidłowa konstrukcja, sposób wykonania, zastosowane materiały

							– 7 zabawek
(małe elementy, rozerwane szwy i udostępnienie miękkiego wypełnienia, przekroczona dopuszczalna długość linki, zaniżona grubość folii, niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki)
	przekroczenia dopuszczalnej zawartości ftalanów	– w 2 zabawkach. 


Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych oraz wyników kontroli prawidłowości sporządzonych instrukcji 
i ostrzeżeń. Łącznie ww. badaniom poddano 43 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 9 próbkach (21% zbadanych).
  
Badaniom organoleptycznym poddano 20 próbek zabawek, w 3 próbkach stwierdzono nieprawidłowości związane z niezamieszczeniem instrukcji bateryjnej i niezasadnym zamieszczeniem ostrzeżenia „0-3”.

W laboratoriach zbadano 26 próbek zabawek, stwierdzając nieprawidłowości w 9 rodzajach zabawek
– w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (35% zbadanych).

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

w przypadku 7 rodzajów zabawek niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami akta spraw przekazano do organu nadzoru (UOKiK) w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w stosunku do przedsiębiorców wprowadzających zabawki do obrotu,
	w przypadku zabawek niespełniających mniej istotnych niezgodności z zasadniczymi lub innymi niż zasadnicze wymaganiami, które można uznać za łatwe do usunięcia, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, 
	skierowano do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa za wprowadzenie do obrotu zabawki niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami.
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