Wyniki kontroli bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilla

W II kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 8 kontroli w zakresie spełniania przez grille i podpałki do grilla wymagań bezpieczeństwa, określonych w  ustawie 
z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z  2015r. nr 322).

USTALENIA KONTROLI:
Skontrolowano 8 przedsiębiorców w tym: 1 hurtownię, 3 sklepy i 4 sklepy wielkopowierzchniowe.
Kontrolą objęto 29 partii w tym:
- 21 partii grilli (3 partie produkcji krajowej, 6 partii pochodzących z obrotu wewnątrzunijnego, 12 partii                 z importu);
-   8 partii podpałek do grilli (7 partii produkcji krajowej, 1 partia pochodząca z obrotu wewnątrzunijnego).     Badaniom laboratoryjnym poddano 2 partie podpałek (1 partia – produkcji krajowej, 1 partia pochodząca z obrotu wewnątrzunijnego).
Zakwestionowano ogółem 2 partie wyrobów w tym: 1 partia grilli z importu i 1 partia podpałki do grilla produkcji krajowej.

Bezpieczeństwo produktów 
Badania organoleptyczne 
W celu sprawdzenia bezpieczeństwa oceną objęto wszystkie 29 partii wyrobów. Przy  ocenie  organoleptycznej uwzględniono wymagania określone w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów posiłkując się zaleceniami norm PN-EN 1860-1 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla. Część 1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań oraz PN-EN 1860-3:2005/A1:2006 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla. Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania. Wymagania i metody badań.
Nie kwestionowano  w tym zakresie żadnej partii.

Badania laboratoryjne
W Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii gospodarczej UOKiK z siedzibą w Bydgoszczy poddano badaniom  próbki z 2 partii podpałek w tym: 1 partia podpałki płynnej produkcji krajowej i 1 partia podpałki żelowej z obrotu wewnątrzunijnego).
W wyniku badań kwestionowano 1 partię podpałki do grilla, z uwagi na wypadający dozownik. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży kwestionowany produkt i zwrócił producentowi.
 
Prawidłowość oznakowania 
Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie objęte badaniem 29 partii. Zakwestionowano 1 partię grilli 
z uwagi na brak instrukcji w języku polskim. W toku kontroli kontrolowany przedsiębiorca dołączył instrukcję montażu i obsługi w języku polskim.

Ponadto sprawdzono legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).  Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
W związku z produktem zakwestionowanym w wyniku badań laboratoryjnych wszczęto ponowną kontrolę. Sprawa w toku.
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