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Skupna akcija tržnega nadzora proizvodov za potrošnike –
JA2014 uspešno lansirana s strani organizacije PROSAFE

Organizacija PROSAFE je uspešno začela največjo skupno akcijo do sedaj. V naslednjih
dveh letih bo 35 organov tržnega nadzora iz 27 držav članic evropskega prostora in EFTA
skupnosti sodelovalo s ciljem ugotavljanja neskladnosti petih skupin proizvodov:
varnostne ograje, LED in CFL svetila, hrupne igrače, ognjemeti in električna ročna
orodja.
Cilji skupne akcije so naslednji:
1. Zagotoviti varnost potrošnikov tako, da se ugotovi prisotnost nevarnih proizvodov na trgu
ter umakne s trga Evropske Skupnosti.
2. Ustvariti enake pogoje za gospodarske subjekte na skupnem evropskem trgu.
3. Podpreti in povečati prost pretok blaga na skupnem evropskem trgu.
V sklopu skupne akcije sodelujejo: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luxembourg, Malta,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska in
Združeno Kraljestvo. Za PROSAFE organizacijo to pomeni, da bo vodila do sedaj svojo največjo
skupno akcijo.
V sklopu skupne akcije bodo obravnavani proizvodi naslednjih petih skupin proizvodov:
Varnostne ograje
PROSAFE ponavlja svojo obvezo iz leta 2013 o prednostnem ugotavljanju varnosti proizvodov
za otroke. Potrjeno je, da imajo varnostne ograje najvišjo prioriteto in predstavljajo zahtevo po
takojšnji obravnavi. Glavni razlog je dejstvo, da se okoli 75 otrok, starosti od 0 do 4 let, vsako
leto resno poškoduje v taki meri, da je potrebno bolnišnično zdravljenje. Glavne nevarnosti pri
tovrstnih varnostnih ograjah so padci, ukleščenja udov ali vratu, zadušitve ter izpostavljanje
drugim nevarnostim kot so opekline in zastrupitve. Prenovljen evropski standard je bil objavljen
decembra 2011. Ena izmed nalog te skupine pa je tudi ugotoviti, ali prenovljeni standard
izpolnjuje varnostna pričakovanja.

Udeleženci so prisluhnili predstavitvam predvidenih aktivnosti v skupni akciji
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- PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) je neprofitna strokovna organizacija, ki združuje organe tržnega nadzora v
evropskem gospodarskem prostoru (angleško EEA - European Economic Area). Njen glavni cilj je izboljšati varnost uporabnikov
proizvodov in storitev v Evropi. Skupne akcije vodenih nadzorov organizacije PROSAFE finančno podpira Evropska Komisija.

LED (svetleče diode) in CFL (kompaktno flurescentna) svetila
LED in CFL svetila sodijo med proizvode, ki uspešno zmanjšujejo porabo električne energije.
Posledično je tovrstna razsvetljava v zadnjih letih postala zelo priljubljena. Vendar pa
izkušnje na tem področju kažejo na dejstvo, da je bilo dano na trg večje število
nizkokvalitetnih proizvodov, ki so neskladni in celo nevarni. To je povzročilo nesreče in
požare ter posledično nezaupanje med potrošniki za uporabo teh proizvodov. Od 2012 je
bilo tako objavljenih več kot 90 nevarnih LED žarnic, svetlobnih nizov in svetlobnih cevi v
sistemu RAPEX. Dodatno so bile objavljene številne zaščitne klavzule na področju LVD
(nizkonapetostna direktiva) za LED razsvetljavo, saj predstavlja uporaba možnost
elektičnega udara ali možnost nastanka požara. Projekt nadzora skladnosti v s klopu skupine
ADCO LVD je v letu 2013 pokazal veliko stopnjo ugotovljenih neskladnosti teh proizvodov
(86 % od 123 LED žarnic ni izpolnjevalo tehnične ali administrativne zahteve LVD direktive).
Hrupne igrče
Skupina se bo osredotočila na akustične igrače oziroma tako imenovane »hrupne igrače«.
Podlaga za raziskavo tega področja je osnovni varnostni standard EN 71-1, ki je bil
posodobljen 2013 s sprejetim dodatkom (A2:2013). Le-ta natančneje določa pogoje
akustičnih igrač in jih razvršča v tri kategorije:
 I. kategorija - vključuje igrače z naglavnimi ali ušesnimi slušalkami,
 II.kategorija - vključuje ropotuljice in stisljive igrače ali igrače, ki so imitacija
glasbenih instrumentov,
 II.kategorija - vključuje igrače s pokrovi in otroške žvižgalke.
Glavna nevarnost teh igrač je, da lahko prekomerna izpostava hrupu, ki ga oddajajo,
povzroči izgubo ali okvaro sluha. Lahko pride tudi do posrednega vpliva, kar pomeni
povezavo na psihičnem zaznavanju kot tudi na področju samozaznave hrupa. Otroci so še
posebej ranljivi, saj drugače zaznavajo hrup in nimajo kritičnega odnosa do okolja, v
katerem se gibljejo.
Ognjemeti
V zadnjih treh letih je bilo v sistemu RAPEX objavljenih 81 nevarnih ognjemetov. Predhodna
skupna akcija na področju ognjemetov, izvedena v sklopu skupne akcije JA2011, je zaznala
veliko število neskladnih ognjemetov: 48 % preizkušenih vzorcev ni izpolnjevalo zahtev na
področju tehnične varnosti ozroma zahtev po označevanju. V tej skupni akciji bo zajeto
vzorčenje in testiranje ognjemetov v dveh obdobjih: pred novim letom 2016 in po novem
letu 2017, delno tudi s sodelovanjem carinskih organov. Predviden je tudi pregled spletne
prodaje ognjemetov.
Električna ročna orodja
Ta skupina proizvodov obsega več podskupin: vrtalnike, brusilnike, žage za različne
namene, škarje in sekalnike, kladiva, obrezovalnike žive meje, vijačnike, udarne vijačnike
in mnogo drugih. Glavne nevarnosti pri uporabi teh električnih orodij so povezane z
odrezninami, električnim šokom, letečimi delci, ujetjem oblačil, zvini in izpahi, hrupom in
vibracijami. V zadnjih petih letih je bilo v sistemu RAPEX objavljeno večje število nevarnih
električnih ročnih orodij. Projektna skupina bo svoje delo osredotočila na električna ročna
orodja, ki so dosegljiva v trgovinah. Prav tako bo skupina pripravila prioritetno listo orodij,
ki bo služila kot vodilo v prihodnjih skupnih akcijah na tem področju.
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Direktorica enote za področje potrošnikov v sklopu direktorata DG JUST v Bruslju
Despina Spanou in predsedujoči JA2104 Jan Deconinck med sestankom
V sklopu skupne akcije so poleg dejavnosti na izbranih petih skupinah proizvodov vključene
tudi aktivnosti na področju razvijanja dobrih praks, ki so jih države članice vključile v okvir dela
te skupne akcije pod okriljem organizacije PROSAFE in se nanašajo na:
 izdelavo ocene tveganja za nevarne proizvode,
 razvoj aplikacije učenja na daljavo (E-learning), namenjene inšpektorjem za nadzor
trga širom Evropske skupnosti,
 nadaljevanje izboljšanja tržnega nadzora z uvedbo vzajemnega ocenjevanja med
organi za nadzor trga v različnih članicah Evropske in EFTA Skupnosti.

Kontaktna oseba:
Projektni vodja: g. Jan Deconinck
E-pošta: info@prosafe.org
Telefon: +32(2) 8080 996 ali 997
Osnovne informacije
Informacijo je podala organizacija PROSAFE in 35 sodelujočih organov v skupni akciji
tržnega nadzora potrošniških proizvodov – JA2014.
Skupna akcija je vodena s strani organizacije PROSAFE, ki je neprofitna organizacija in
združuje inšpektorje za nadzor trga širom Evropske skupnosti in širom sveta.
Za več informacij obiščite www.prosafe.org, kjer je več informacij o skupni akciji 2013 in
drugih skupnih akcijah, vodenih s strani organizacije PROSAFE. Raziščite povezave pod
»Projects« v skupini na levi strani.
Izjava o omejitvi odgovornosti
To glasilo organizacije PROSAFE je oblikovano na osnovi rezultatov skupne akcije
potrošniških proizvodov JA2014, ki je prejela sredstva s strani Evropske Skupnosti v sklopu
programa skupnih akcij na področju politike varstva potrošnikov (2014-2020).
Glasilo predstavlja poglede avtorja. Izvršna agencija za potrošnike, zdravje in hrano
(CHEFEA) ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo kakršnihkoli informacij, ki jih
vsebuje to glasilo.

Izjava Tržnega inšpektorata RS:
Ta dokument ni lektoriran in ne predstavlja uradnega prevoda dokumenta, ki je dostopen v
angleškem jeziku na: http://www.prosafe.org/images/Documents/Newsletters/2015-07-06JA2014_First_newsletter.pdf
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