Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek 

W II kwartale 2016 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 10 kontroli w zakresie spełniania wymagań mających zastosowanie do zabawek, określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 83, poz. 454, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547). 
Kontrolą objęto 10 przedsiębiorców oferujących zabawki zarówno w sprzedaży hurtowej jak i detalicznej.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 102 rodzaje zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 26 rodzajach wyrobów (25,5 proc.).
W zakresie spełniania wymagań skontrolowano łącznie 102 rodzaje zabawek, 
w tym: 78 importowanych (76 proc. skontrolowanych), 23 produkcji krajowej (23 proc. skontrolowanych), 
1 pochodzącą z innych krajów UE (1 proc. skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie: 
	braku nazwy i adresu producenta i importera - na 11 zabawkach,
	zamieszczeniu ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zabawek wyłącznie w języku obcym  – w 10 zabawkach, 
	braku znaku CE – na 4 zabawkach,
	braku nazwy i adresu producenta – na 3 zabawkach,
	obecności niedozwolonych ftalanów w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalną ilość 0,1 % – w 4 zabawkach (skakanka, figurka konika, głowy lalek typu barbie) stwierdzono zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości od 13,6±2,2% do 44,9±7,2%.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

w przypadku 8 rodzajów zabawek niezgodnych z wymaganiami w zakresie zawartości ftalanów oraz braku oznakowania CE, akta spraw przekazano do UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego;
w przypadku zabawek nie spełniających mniej istotnych niezgodności z wymaganiami, które można uznać za łatwe do usunięcia, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w 17 przypadkach dotyczących niezgodności – wszyscy przedsiębiorcy podjęli skuteczne działania naprawcze.
w związku z negatywnymi wynikami badań zabawek w III kwartale 2016r. przeprowadzono 
3 kontrole mające na celu wycofanie z obrotu wszystkich zabawek stwarzających zagrożenia dla zdrowia dziecka.
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