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Бюлетин от PROSAFE

Първоначални резултати от съвместни действия по надзор на пазара JA 2014
На семинар в края на май в Любляна, PROSAFE представи напредъка, постигнат от
участниците в Съвместни действия 2014. 53 служители по надзор на пазара и
заинтересовани страни участваха в двудневната среща. Семинарът показа, че е направен
значителен прогрес и процесът на вземане и тестване на проби е в напреднала фаза за
всичките 5 продуктови групи на съвместните действия. Предварителните резултати вече
са налични и показват, че органите по надзор на пазара отново са идентифицирали найрисковите продукти на пазара.
Съвместните действия по надзор на пазара 2014 (JA2014) се провеждат през последните 16 месеца.
Осъществяват се от PROSAFE и 35 органа по надзор на пазара от 25 държави членки на ЕС (Австрия,
Белгия, България, Хърватия, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия,Франция,
Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия,
Румъния, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания) както и от Исландия и Норвегия.
Някои от основните резултати от дейностите са както следва:
•

Обезопасяващи прегради
Дванайсетте държави участнички набавиха следните продукти за проби – 106
обезопасяващи прегради, 3 бебешки кошари и 3 мултифункционални прегради (които имат 2
или повече от следните функции: преградни елементи, детски кошари, стайни
разделители, предпазни решетки и т.н.). Изпитването на пробите беше извършено съгласно
европейските стандарти за обезопасяващи прегради, кошари и специфичните изисквания за
безопасност за мултифункционалните прегради, разработени от PROSAFE по време на
JA2014. Изпитванията завършиха наскоро и първоначалните резултати относно
обезопасяващи прегради показват високо ниво на несъответстващи проби (69%) по
отношение на информация за продукта – маркировка и инструкции и (57%), когато става
въпрос за механични опасности.
По отношение на механичните опасности 27% от пробите не отговарят на изискванията,
свързани с големината на отворите, при 10% съществува опасност от заклещване, а 12%
имат опасни издатини. 16% от пробите не са покрили изискванията за сигурност на
обезопасяващите прегради след направено изпитване при удар. И трите бебешки кошари не
отговарят на действащия европейски стандарт, а 2 от 3 мултифункционални прегради не
покриват изискванията за безопасност.
Съответните органи извършват оценка на риска на тези продукти, преди да пристъпят към
прилагането на подходящи последващи и административни действия. След като
съвместните действия (JA) за обезопасяващите прегради приключат, ще бъде изпратен
доклад до съответния комитет на CEN (европейски комитет по стандартизация). Той ще
съдържа коментари от държавите членки, които участват относно методите за изпитване,
съдържащи се в стандарта.

•

Светлодиоди (LED) и компактни флуоресцентни лампи (CFL)
Тази дейност се фокусира към безопасността на LED и CFL лампите, с които потребителите
заменят конвенционалните по-стари крушки с нажежаема жичка и халогенните такива. 20%
от проверените лампи при съвместните действия са от типа CFL. Това отразява тенденцията
на европейския пазар – пазарният дял на CFL лампи рязко намалява, докато съответно този
на LED лампи се увеличава.
Общо 117 лампи бяха тествани в тези съвместни действия от акредитирана изпитвателна
лаборатория. Те бяха подложени на повечето тестове, свързани с безопасност.
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Първоначалните резултати показват, че около 27% от тестваните лампи показват дефекти,
които могат да застрашат безопасността на потребителите. Някои продукти имат много
дефекти. В допълнение, 65% от лампите имат несъответствия, свързани с необходимите
маркировки.
Постигнатите резултати са малко по-добри от предишния проект по съвместни действия за
LED-лампи, изпълняван от европейските органи по надзор на пазара през 2013 г. За
сравнение, тогава от 123 тествани лампи 57% не съответстваха на техническите изисквания,
а 73% не покриха административните изисквания. Предстои по-нататъшен анализ на
резултатите от изпитванията от участниците, оценка на риска и вземането на подходящи
мерки относно несъответстващите лампи.
•

Пиротехнически изделия
Графикът на съвместните действия позволява на органите по надзор на пазара да
предприемат 2 големи упражнения по надзор на пазара в хода на проучването. Първото се
проведе през зимата на 2015/16г.; второто ще се проведе тази зима. В тези действия са
включени онези видове пиротехнически изделия, при които има най-голям риск за
потребителите, както и онези, които се продават в сравнително големи количества. Това са
fонтани, пиратки, пиротехнически батерии и комбинирани пиротехнически батерии, силни
пиратки, скачащи въртящи се пиратки, ракети, римски свещи, въртящи се пиратки и нов
вид пиротехнически изделия, композиции от няколко пиротехнически изделия с различен
ефект, които са с различна големина и форма.
Резултатите от упражнението, проведено през 2015/16г., са доста притеснителни. От
тествани 275 пиротехнически изделия 146 (53%) са несъответстващи, защото поне една от
подложените на изпитване проби не го е издържала в един от сериозните и/или критични
тестове, описани в EN 15947. Общо 129 (47%) от пробите не покриват изискванията за
маркировка и етикиране. Тези резултати в момента се обсъждат с търговската асоциация и
Европейската асоциация за пиротехнически изделия (EUFIAS).
Държавите членки ще започнат да събират проби от тези видове изделия, пуснати на пазара
в очакване на празненствата за Новата 2017-а година. Резултатите от изпитванията на тези
продукти ще бъдат включени в окончателния доклад за съвместната дейност(JA).

•

Електрически инструменти
Тези действия се фокусират върху ръчни електрически ъглошлайфи и прави шлайфи в
ниския ценови диапазон на пазара. Участващите 12 органа по надзор на пазара закупиха и
представиха за изпитване 60 машини от различни марки, модели и видове. 10% от пробите
бяха набавени онлайн, за да се отрази нарастващата значимост на електронната търговия.
Изпитванията на пробите се проведоха в лаборатория, акредитирана за съответните
хармонизирани стандарти - EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3:2011 и за последващи изменения.
Окончателните резултати показаха, че нито един от тестваните уреди не покрива всички
точки в стандартите! Най-честите установени несъответствия (в процент от общия брой
проби) касаят:
o 75 % - Инструкции за употреба и инструкции за безопасност (точка 8.12)
o 73 % - Правилно функциониране на механизма за блокиране на повторното
неконтролирано стартиране на уреда (точка 21.18.1),
o 50 % - Нагряване и прекомерни температури при нормална употреба (точка 20.101.5),
o 48 % - Маркировка на уреда (точка 8.1).
Фазата на последващите действия стартира и се подготвят съответните оценки на риска.
От особено значение е фактът, че механизмът за блокиране на повторно неконтролирано
стартиране на уреда (73% несъответствие) стана задължителен едва през април 2016 г. Това
се дължи на промените в стандарта EN 60745-2-3:2011/A2:2013 (DOW 2016-02-25) и A11:2014
(DOW 2016-04-21).

•

Играчки
Съвместни действия по надзор на пазара на играчки се провеждат всяка година от 2014 г.
насам. Тази година дейността се фокусира над рискове, свързани с музикални играчки. 16
надзорни органа участват в тази продуктова дейност.
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Над 460 проби са изпитани от различни видове - мобилни телефони играчки; маракаси;
меки играчки; играчки, стрелящи с капси; навиващи се играчки и други видове музикални
играчки.
С помощта на външни експерти по акустика беше разработено ръководство за оценка на
риска при музикални играчки, което се използва от всички участници в дейността. Това
осигурява по-координиран и комбиниран подход както при оценка на риска, така и при
прилагането на административни мерки от всичките 16 органа по надзор на пазара,
участващи в дейността.
За голяма част от пробите се установи, че са опасни и участващите органи предприемат
необходимите действия за изтеглянето им от пазара. Вече се публикуват нотификации в
RAPEX. Резултатите от тази дейност ще се обявят на заключителната среща, която се очаква
да се проведе през първата четвърт на 2017г.

Внимание!
Горепосочените резултати се базират на проби от продукти, взети от пазарите на участващите
държави. Както при всяка рутинна дейност по надзор на пазара, резултатите представят
целенасочените усилия, които властите полагат за да установят опасните продукти. Те не дават
статистически валидна картина на ситуацията на целия пазар.
Пробите бяха изпитвани в акредитирани лаборатории, а тестовете са фокусирани към тези
изисквания за безопасност, които имат най-голямо отражение върху потребителската
безопасност.
Дейности по разработване на методи
В допълнение към определените продуктови дейности, JA2014 отново се фокусира над множество
хоризонтални дейности. Те включват информационно сътрудничество с Китай, международно
партньорство, координиране на публикациите и използването на резултатите от всички държави
членки. Също така обмяна на информация със заинтересовани страни и други дейности в областта
на комуникациите, последващи действия с организации по стандартизация, оценка на риска и
Непрекъснато подобряване на надзора на пазара (CIMS) чрез прилагането на взаимни оценки. Две
проверки по CIMS бяха проведени в Полша и Франция. Множество различни въпроси излязоха на
преден план. Започна работата по оценката на химическия риск и се полагат усилия за набавяне на
проби онлайн.
Едно от най-осезаемите постижения на тези хоризонтални дейности е разработването на нов модул
за електронно обучение, касаещ връзки и шнурове в облеклото за децата. Той описва и обяснява
настоящите законови изисквания, представя един казус (за детски бикини) и осигурява
ръководство за инспектори по надзор на пазара. Модулът може да е от полза и за всички
организации (включително и за бизнеса), работещи с детско облекло. До него има свободен достъп
на уеб страницата на PROSAFE (www.prosafe.org).
Лице за контакт:
Лидер на проекта: Ян Деконинк
Имейл: info@prosafe.org
Телефон: +32 (2) 8080 996
Обща информация
Тази информация е предоставена от PROSAFE и 35 органа от 25 страни, участващи в Съвместни
действия по надзор на пазара на продукти, попадащи под GPSD продукти 2014 - JA 2014 (Joint
Market Surveillance Action on GPSD Products 2014 – JA 2014).
Дейностите се координират от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите в Европа),
неправителствена организация, която обединява длъжностни лица в областта на надзора на пазара
от цяла Европа и други части на света. Посетете www.prosafe.org за да научите повече. На тази
страница ще намерите информация и за Съвместни действия 2014 и други съвместни действия,
координирани от PROSAFE. Проучете линковете на „Проекти“ от лявата страна на менюто.
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Забележка
Този бюлетин на PROSAFE отразява Съвместни действия по надзор на пазара на продукти,
попадащи под GPSD продукти 2014 - JA 2014.Тази дейност получи финансиране от ЕС в рамките на
„Програма за действия на Общността в сферата на политиката за защита на потребителите (20142020)“.
Съдържанието на този бюлетин представлява само виждането на неговия автор и е само негова
отговорност. Не може да се смята, че отразява позицията на Европейската Комисия и/или
Изпълнителната агенция по потребителите, здравето, земеделието, и храните, или друг орган на
Европейския Съюз. ЕК и Агенцията не поемат никаква отговорност за евентуалното използване на
информацията в този бюлетин.
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