Wyniki kontroli bezpieczeństwa zapalniczek

W II kwartale 2015 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 9 kontroli w zakresie spełniania przez zapalniczki wymagań bezpieczeństwa, określonych w  ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z  2015r. nr 322) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (Dz. U. nr 77, poz.515). 
USTALENIA KONTROLI:
Kontrole przeprowadzone zostały w 2 hurtowniach pierwszych dystrybutorów, 3 w innych hurtowniach oraz 
w 4 sklepach.
Kontrolą objęto 39 partii zapalniczek w tym: 36 partii zapalniczek pochodzących z importu i 3 partie pochodzące z obrotu wewnątrzunijnego.
Bezpieczeństwo produktów 
W celu sprawdzenia bezpieczeństwa zapalniczek, wszystkie 39 partii zostały poddane badaniom organoleptycznym. Przy  ocenie  organoleptycznej uwzględniono wymagania określone w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (Dz. U. nr 77, poz.515)  posiłkując się zaleceniami norm PN-EN ISO 9994:2007/A1:2008 „Zapalniczki. Wymagania bezpieczeństwa.”; PN-EN 13869+A1:2011 „Zapalniczki. Zapalniczki z utrudnionym uruchamianiem dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.”
W badanym zakresie (właściwości fizyczne i konstrukcyjne) nie stwierdzono nieprawidłowości tj. zapalniczki były zabezpieczone przed użyciem przez dzieci do 51 miesiąca życia, lub w przypadku wyrobów luksusowych posiadały pisemne gwarancje na okres co najmniej 2 lat. Ponadto żadna z badanych partii zapalniczek nie pluła ogniem, nie migotała, a ich płomienie były  prawidłowej wielkości. 
Prawidłowość oznakowania 
Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie 39 partii. Prawidłowość oznakowania zapalniczek oceniano zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów uwzględniając zapisy  ww. norm. 
Nie kwestionowano ocenianych partii. 

Sprawdzono ponadto legalność prowadzonej działalności gospodarczej w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, przedsiębiorca nie naniósł zmiany dotyczącej miejsca prowadzonej działalności gospodarczej we wpisie do CEiDG, za popełnione wykroczenie został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego kredytowanego ( art. 601§ 2 Kodeksu Wykroczeń) w wysokości 100 zł.
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