Wyniki kontroli bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego. 

W III kwartale 2016 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 9 kontroli w zakresie kontroli bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego w oparciu o wymagania ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 322) oraz norm: PN-EN 12195-2:2003 Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo – Część 2: Pasy mocujące ładunki, PN-EN 12195-2:2003 Mocowanie ładunków - Bezpieczeństwo – Część 3 – Odciągi łańcuchowe.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 41 rodzajów produktów, w tym 16 uchwytów do przewożenia rowerów, 13 pasów mocujące ładunki i 22 linki holownicze, stwierdzając nieprawidłowości w przypadku 8 produktów (19,51 proc.).
W zakresie spełniania wymagań ww. przepisów skontrolowano: 29 rodzajów produktów produkcji krajowej (70,73 proc.), 1 rodzaj produktów pochodzących z innych krajów UE (2,44 proc.) i 11 rodzajów produktów pochodzących z importu (26,83 proc.).


Stwierdzone niezgodności dotyczyły: 
	niekompletnej instrukcji użytkowania, braku danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek oraz braku danych umożliwiających identyfikację produktu  – 1 rodzaj wyrobu – uchwyt do przewożenia rowerów,
	niekompletnej  instrukcji użytkowania – 3 rodzaje wyrobów – pasy mocujące ładunki,
	braku danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek oraz braku danych umożliwiających identyfikację produktu  – 2 rodzaje wyrobów – uchwyty do przewożenia rowerów,
	braku na produkcie oznaczenia warunkującego bezpieczne użytkowanie wyrobu – 1 rodzaj wyrobu – pas mocujący ładunki,


Badania laboratoryjne – spośród  ww. 41 rodzajów produktów – 1 rodzaj wyrobu – linka holownicza,  został pobrany do badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne wykazały:
- niedopuszczalne odkształcenie zaczepu pod obciążeniem nominalnym oraz rozgięcie haka 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W przypadku 4 rodzajów wyrobów kontrolowani przedsiębiorcy dokonali poprawy oznakowania w toku kontroli. W przypadku 3 wyrobów przedsiębiorca wstrzymał wyroby od sprzedaży do czasu zakończenia przez producenta podjętych działań naprawczych. W przypadku 1 rodzaju wyrobu, przedsiębiorca wycofał wyrób ze sprzedaży. W stosunku do przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu wadliwe linki holownicze, zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa ww. produktu. Producent wstrzymał wyroby od sprzedaży, poinformował odbiorców o zagrożeniu stwarzanym przez produkt oraz wycofał z rynku, a następnie zniszczył przedmiotowe linki holownicze.
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