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Glasilo PROSAFE 

 
PROSAFE in organi za nadzor trga iz 26. držav članic Evropske Skupnosti in EGP države 
članice so uspešno začele skupno akcijo za nadzor trga potrošniških proizvodov JA2015 

 
 

PROSAFE nadaljuje uspeh iz skupne akcije JA2014 (največja PROSAFE skupna akcija doslej) 
in začenja enako veliko skupno akcijo JA2015. V naslednjih dveh letih bo 35 različnih 
organov za nadzor trga iz 26 različnih držav članic Evropske skupnosti in evropskega 
gospodarskega prostora (EGP)  identificiralo in umaknilo s trga neskladne proizvode petih 
različnih skupin proizvodov: otroške dude in držala za dude, plastificirane igrače, otroška 
igrišča, električni gospodinjski aparati in električna orodja. 
 
Skupna akcija JA2015 ščiti potrošnike z odkrivanjem in umikanjem nevarnih proizvodov z 
evropskega trga tako, da ustvarja enake pogoje in »enake konkurenčne pogoje« za poslovanje in 
za poslovanje in za podporo in povečanje prostega pretoka blaga na evropskem trgu. 
V skupni akciji sodelujejo skoraj vse države članice ES in EFTA: Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in 
Švedska. 
 
Skupna akcija bo obravnavala naslednjih petih skupin proizvodov: 
 

 Otroške dude in držala za dude 
    

40 – 45 resnih poškodb otrok v starosti od 0 do 4 leta povzročajo dude in držala za dude 
vsako leto glede na podatke Evropske poškodbene baze podatkov. To je razlog, da se je 
PROSAFE in njegovi člani odločil osredotočiti na te proizvode v tej skupni akciji. CEN 
(evropska organizacija za standarde) je v letu 2014 za to skupino proizvodov objavila 
prenovljen standard in države članice želijo preveriti ali se je s tem kaj izboljšala varnost 
teh proizvodov na evropskem trgu. Preverjalo se bo predvsem dvoje: 

            - ali so bila spoštovana določila o zmanjšanju določenih kemični spojin v proizvodih in 
            - ali so bila zadavljenja in nevarnosti zadušitve v standardu primerno obdelana. 
 

 Plastificirane igrače 
 
Med leti 2010 in 2015 so države članice ES v sistemu RAPEX priglasile več kot 500 
plastificiranih igrač, ki kažejo resno tveganje kemične narave za potrošnike Akcija bo 
osredotočena na različne snovi v takih igračah, ki so že poznane in za katere je znano, da 
dolgoročno povzročajo rakasta obolenja, genetske spremembe ali  reprotoksične 
nevarnosti za ljudi. Zato je uporaba teh snovi v potrošniških izdelkih omejena, vključno z 
igračami in namen skupne akcije je, da preveri, ali so te omejitve pravilno izpolnjene in 
da ukrepa proti neskladnih proizvodov.  
 

 Igrišča 
    

             Znano je, da se na igriščih zgodijo številne nesreče. Evropska baza podatkov o 
poškodbah poroča, da se vsako leto zgodi več kot 135 000 raznih poškodb pri otrocih od 0 
do 14 let. Kljub temu o nevarnih igralih v zadnjih 3 letih ni nobenih obvestil v sistemu 
RAPEX. To kaže na to, da nevarnost nastaja pri vgradnji, uporabi in vzdrževanju igral. 
Igrala imajo življenjsko dobo približno 20 do 30 let. Namen skupne akcije je zagotoviti, 
da igrala ostanejo varna skozi celotno življenjsko dobo. To vključuje preverjanje, da je 
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oprema pravilno nameščena in vzdrževana. Udeleženci bodo razvili splošne smernice za 
inšpektorje in preučili zakaj je poškodovanih tolikšno število otrok in kaj se da storiti, da 
bi to preprečili, vendar še vedno omogočili otrokom, da se zabavajo na igriščih.  

 

 Električni gospodinjski aparati 
           

Ta aktivnost bo osredotočena na gnetilnike, mešalnike in majhne grelne kuhinjske 
aparate, kot na primer toasterje. Pričakuje se, da bodo tovrstni proizvodi prisotni v več 
kot 80% gospodinjstev po celotni Evropi.  Čeprav je v tovrstne aparate že sedaj vgrajena 
dobra stopnja varnosti, države članice še vedno najdejo problematične gospodinjske 
aparate, zato bodo takšni gospodinjski aparati predmet obravnave te skupne akcije. 
Tovrstni gospodinjski aparati imajo predvsem naslednje neskladnosti: slabo notranje 
ožičenje, kar predstavlja možnost električnega udara, možnost dotika vročih površin, ki 
povzročajo opekline, ali vrtečih rezil, ki lahko povzročijo ureznine ali lomi pri normalnem 
obratovanju. 
 

 Električna orodja 
 

             Električna orodja so skupina proizvodov, ki so uporabnikom nevarna že sama po sebi, saj 
imajo za svoje delo vgrajeno veliko moč, ter so namenjena za žaganje, rezanje, 
brušenje, poliranje ali druga nevarna opravila. Zaradi tega mora biti uporabnik pri 
uporabi teh orodij še posebej pazljiv, orodje pa mora biti varno in opremljeno z 
ustreznimi varovali. Udeleženci te skupine bodo svoje delo osredotočili na ročno krožno 
žago, ter pri tem sledili priporočilom udeležencev skupne akcije električnih ročnih orodij 
v sklopu skupne akcije JA2014. 

 
Vse aktivnosti bodo odvzele veliko število različnih proizvodov s trga, jih preučile in testirale, 
ocenile rezultate in izvedle odgovarjajoče ukrepe v primerih ugotovljenih nevarnih proizvodov. 
Če bo možno bodo pri tem sodelovala tudi podjetja, ki so dala takšne proizvode na trg. 

 
             Dodatno naštetim zgornjim aktivnostim skupna akcija nadaljuje razvoj dobrih praks za organe 

za nadzor trga. Zajemajo pa načine razvoja ocene tveganja, reševanje novim in nastajajočih 
novih vprašanj, izboljšanje vpliva na aktivnosti, razvoj projekta učenja na daljavo za 
izobraževanje tržnih inšpektorjev in izvajanje medsebojnega ocenjevanja med organi za nadzor 
trga ter druge horizontalne dejavnosti. 

 
 
Kontaktna oseba:  
Projektni vodja: g. Michael Cassar 
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 za nadzor 
trga potrošniških proizvodov – JA2015.  
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.  
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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. 
 

 


