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Informacja   zbiorcza
z kontroli  bezpieczeństwa świec przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

W II kwartale 2017 r.  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził  12 kontroli przedsiębiorców oferujących w sprzedaży detalicznej świece do użytku domowego. 
Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa oraz oznakowania świec przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w tym świec klasycznych, stołowych, dekoracyjnych, zapachowych, naczyniowych, podgrzewaczy oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników.
Oceny bezpieczeństwa wyrobów dokonano w oparciu o wymagania określone w ustawie  z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2047 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich  innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów tj. norm  PN-EN 15494:2008 Świece-Etykiety dotyczące bezpieczeństwa i PN-EN 15493:2008 Świece - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.
USTALENIA KONTROLI 
Ogółem kontrolą objęto  91 partii świec,  z czego nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 2 partii wyrobów (co stanowi 2,2%) podczas kontroli 1 przedsiębiorcy.  
Nieprawidłowości polegały na braku w oznakowaniu adresu producenta wyrobu, co jest niezgodne z  art.10 ust.6 pkt.1 ww. ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
W wyniku badań organoleptycznych wszystkich objętych kontrolą partii świec w zakresie konstrukcji, wykonania, materiałów, cech produktu - nie stwierdzono nieprawidłowości. Poddane ocenie świece nie posiadały wad jakościowych i cech mogących stwarzać zagrożenia dla użytkowników. Świece były stabilne, nie zwierały elementów palnych poza knotem, brak było obłożenia świec lub dekoracji, które mogłyby być potencjalnie palne i mogłyby stwarzać zagrożenie pożarowe, przy założeniu użytkowania wyrobów zgodnego z przeznaczeniem  i stosowania się do piktogramów ostrzegawczych.  
W przypadku wszystkich świec oznakowanie było widoczne, czytelne i trwałe.  Informacje podane były w polskiej wersji językowej. W oznakowaniu w sposób jasny i dobrze widoczny dla kupujących uwidoczniono informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania w postaci znaków ostrzegawczych. 
Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym . Stwierdzono, że faktycznie wykonywana działalność oraz miejsce jej wykonywania są zgodne z wpisem do ewidencji. 
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
Do przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek kwestionowane produkty Inspektorat skierował wystąpienie pokontrolne informujące o stwierdzonej nieprawidłowości i zawierające wniosek o ich usunięcie. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na pismo, nieprawidłowość została wyeliminowana. 
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