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Брюксел, октомври 2019 г.

JA2016: Бюлетин с окончателни резултати
31 Органа за надзор на пазара от 24 европейски държави работят съвместно, за да
осигурят безопасността на европейските потребители.
Съвместното действие за надзор на пазара относно Потребителски продукти 2016 (JA2016) е 26месечен общоевропейски проект, съфинансиран от Европейския съюз (ЕС), който се фокусира върху
консолидирането и повишаването на безопасността на продуктите чрез ефективен надзор на пазара
на 5 целеви продуктови категории в цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП). Проектът
се координира от PROSAFE – Форумът на Европа за безопасност на продуктите , неправителствена
организация с нестопанска цел, сформирана от служители по надзор на пазара и, намираща се в
Брюксел.
Окончателните резултати от дейностите по проверка, тестване на продукти и разработване на методи
бяха представени на двудневна открита заключителна конференция, проведена на 17 и 18 септември
в Брюксел. През тези два дни участващите органи за надзор на пазара (ОНП) имаха възможността да
обсъдят предизвикателствата и да демонстрират измеримото въздействие, както и постиженията от
проекта в полза на европейския потребител. Крайните ползи бяха генерирани чрез оценка на
рисковете, свързани с опасни продукти и съответните правоприлагащи мерки, предприети от
участващите органи. Правоприлагащите действия включваха изземвания, изтегляния и забрани за
продажби на опасни/ небезопасни продукти.
Снимка: Дем 2 Пленарно заседание на Заключителната конференция JA2016

На 2-рия ден от Заключителната конференция участниците участваха в заседания за обсъждане на
начините за постигане на резултатите за JA2016 и за допълнително увеличаване на тяхното
въздействие. Освен това, Група на заинтересованите страни, ръководена от г-жа Пинучия Контино,
Ръководител на отдел Е4-Безопасност на продукти и Система за бързо предупреждение, ГД
Правосъдие и Потребители, Европейска комисия, и съставена от:






Г- Ханс Ингелс, Ръководител на отдел В1-Политика за единния пазар, Взаимно признаване и
надзор, ГД Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП, Европейска комисия;
Г-н Род Фрийман, Партньор в Cooley LLP;
Г-жа Йонела-Кристина Боран от името на г-н Влад Мариус Ботош, Член на Европейския
парламен, Член на комитета на Европейския парламент по вътрешния пазар и защита на
потребителите;
Г-жа Таня Ванденберге, Старши ръководител на програмата, ANEC
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даващи отражения върху постиженията на модела на Съвместните действия за надзор на пазара от
2005 г. насам и предизвикателствата пред тях.
Общо, JA2016 взети проби и проверени 756 продукта.

Внимание!
Резултатите се основават върху проби от продукти от пазарите на участващите държави. Както в повечето действия по
надзор на пазара, резултатите представляват насочените усилия на органите, предприети за идентифициране на опасни
продукти. Те не представляват статистически валидна картина на ситуацията на целия пазар.
Тестовете бяха предприети в акредитирани лаборатории и бяха фокусирани върху тези изисквания за безопасност,
които имат най-голямо въздействие върху безопасността на потребителите.

Преглед на констатациите за категория продукт



Артикули за грижа за деца – Приспособления за носене на бебета и детски

легла
По време на Съвместното действие бяха тествани 84 приспособления за носене на бебета. JA2016
също така предостави възможност да се провери ефикасността на новия Европейски стандарт за
детски легла, който беше въведен след лошите резултати, получени в JA2013, като 92% от
тестваните детски легла не са отговорили на стандартите, които тогава са били в сила, а за
половината е било установено, че представляват сериозен риск за потребителите. В JA2016 за около 88% от
приспособленията за носене на бебе и 87% от детските легла беше установено, че не съответстват. Резултатите
за детските легла показват, че наскоро актуализираният стандарт все още не е имал време да влезе в сила.
Общо 27 продукта бяха докладвани в Портала за безопасност на Европейската комисия. До края на проекта,
участващите контролни органи от държавите-членки ще предприемат правоприлагащо действие върху 89
продукта. Проектът стигна до заключението, че настоящите стандарти за безопасност за приспособления за
носене на бебета не са толкова ясни, колкото биха могли да бъдат, а актуализираният стандарт за безопасност
за детски легла има все още липси в няколко области.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ:
По отношение на приспособления за носене на бебе, потребителят трябва да осигури:


Бебето да е в безопасност в приспособлението за носене на бебе, в изправено положение с поддръжка
на гърба, така че родителят/носещият да вижда лицето на бебето;



Чисти дихателните пътища на бебето (брадичката му не трябва да се обляга на гърдите им, устата и
носът на бебето не трябва да бъдат покривани от кожа/облекло/плат на родителя/носещият).

По отношение на детски легла, потребителят трябва да е сигурен, че:




При използването на продукти за детски легла, като бебешки гнезда, завивки, възглавници, свободни
одеяла, повивалници за детски легла и други артикули, на които меката част може да достигне в
близост до лицето на бебето, трябва да се избягват, тъй като те могат да представляват опасност от
задушване и прегряване. Не трябва да се използват продукти, като приспособления за позициониране на
бебето за спане или каишки, които ще държат бебето Ви в едно положение за сън.

Електрически играчки
Дейността разглежда аспектите за електрическа безопасност на различни играчки,
захранвани с батерии и от главната мрежа. Някои играчки също бяха тествани за
съответствие с Директивата ROHS2, която ограничава употребата на някои опасни
вещества, като олово и кадмий. Общо, JA2016 тества 238 вида, съгласно стандарта за
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Електрически играчки и 119 за ROHS. 135 от 238 вида (около 58%) са имали някаква форма на
несъответствие по отношение на тяхната безопасност.
13 вида бяха установени със ‘сериозен риск‘ и бяха докладвани в Портала за безопасност на
Европейската комисия. Европейската комисия. 73 от 119 вида (61%), тествани за съответствие с
Директивата ROHS2 не съответстваха, повечето от които имаха изключително високи нива на олово
и/или кадмий. За 66 от 73 несъответстващи вида беше установено от ОНП, че създават ‘сериозен
риск.
72 от 73 несъответстващи вида бяха нотифицирани от ОНП чрез инструмента „Портал за
безопасност“ за опасни нехранителни продукти.

КАК РОДИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА ИЗБЯГВАТ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С КЛЕТЪЧНИ БАТЕРИИ:


Съхранявайте клетъчните батерии на място, недостъпно за деца.



Опитайте се да избирате продукти, които имат добре закрепено отделение за батерии,
особено, ако имате малки деца.



Уверете се, че сте закрепили надеждно отделението за батериите всеки път, когато сменяте
клетъчните батерии.



НЕ съхранявайте в дома си клетъчни батерии, които са за боклука. Занесете ги в пункт за
събиране, за рециклиране.



НЕ съхранявайте клетъчни батерии заедно с лекарства/таблетки или монети.

 Електрически уреди: Продукти за грижа за коса
109 вида от сешоари за коса, маши за навиване и преси за изправяне на коса бяха
тествани. Почти 40% от пробите бяха взети от онлайн търговци на дребно. Като цяло,
19 сешоара за коса (53%), 21 от машите за навиване (58%) и 23 от пресите за
изправяне на коса (62%), както бяха тествани, са били несъответстващи. 44% от
видовете представляват нисък риск, 5% - среден риск, 2% - висок риск и 7%
представляват сериозен риск. ОНП направиха общо 9 нотификации в Портала за безопасност.
Общо, ОНП иззеха 3 вида, изтеглиха 18 вида от пазара, и приложиха забрани за продажба на 13
вида. Резултатите от проверките на документи показаха, че в инструкциите за потребителя е
пропуснат голям обем съответна информация, което при определени обстоятелства може да създаде
опасност.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ:


Уверете се, че сешоарите за коса, машите за навиване и пресите за изправяне на коса са
изключени от захранването веднага след тяхната употреба;



Оставете продуктите да се охладят върху каквато и да е термо-подложка или термоустойчив
джоб, доставяни с продуктите. Пресите за изправяне на коса и машите за навиване достигат
температури над 200ºC и може да отнеме поне 30 минути да се охладят след употреба, не ги
оставяйте без надзор, когато не се използват. Винаги потърсете медицинска помощ в случай
на сериозно изгаряне, особено когато има засегнати деца, тъй като тяхната кожа е
значително по-тънка от тази на възрастните.



Винаги четете предоставените инструкции за потребителя и ги пазете за допълнителни
справки.
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 Бормашини
Бяха взети проби от 100 продукта от онлайн магазини, и един или повече магазини в
сграда . Резултатите от тестовете показват, че 14% от продуктите са имали едно, две
или повече несъответствия, най-вече на базата на една или две клаузи в стандарта.
Проверката на маркировките, предупрежденията и инструкциите за потребителите
показват, че само 53% от продуктите отговарят на съответните изисквания. Редица
бормашини са имали и други несъответствия, като механични опасности, недостатъчна механична
якост.
Два вида представляваха сериозни рискове (риск от токов удар поради счупени заграждения),
някои са представлявали средни рискове (поради повреда в статичния въртящ момент или момент на
приплъзване на механизма на сграбчване), а някои са представлявали нисък риск (повреда в
заключването на устройството) и липсващи маркировки, инструкции или предупреждения за
безопасност. Беше издадена една нотификация за сериозен риск в Портала за безопасност за
бормашина, която се е провалила на теста за намаляване на механичната якост, създавайки опасност
от токов удар за потребителя. Подробна обратна връзка относно стандарта е предадена и на
съответната Работна група CENELEC - CLC/TC 116 Безопасност на електрически инструменти с
моторни двигатели.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ:


Винаги четете инструкциите за потребителя и ги пазете за бъдещи справки.



Носете лични предпазни средства, и



Никога не използвайте бормашина, ако е повредена или има счупено тяло, като така
достъпът до части, които са под напрежение, е възможен .

 ЛПС Оборудване за катерене
Бяха проверени пет вида оборудване за катерене: алпинистки въжета,
енергопоглъщащи системи, конектори и каски. Като цяло, от 185 модела бяха
взети проби и тествани. Проверките на маркировките и документите разкриха
значителен брой модели, пуснати на пазара без придружаваща информация. Това
ясно увеличава риска от инциденти, поради неправилна употреба на оборудването.
Като цяло, 102 (55%) от продуктите, от които бяха взети проби, са имали едно или повече
несъответствия по отношение на маркировките или документацията. 37 модела (20%) са се
провалили на един или повече от тестовете за ефективност. За 14 продукта се счита, че
представляват сериозен риск, 16 – висок риск, 19 – среден риск и 10 – нисък риск.
Това досега доведе до 53 доброволни мерки за привеждане на продукта в съответствие, 18
доброволни изтегляния на продукта и 4 изземвания. В допълнение, органите наложиха 3 мерки
to за привеждане на продукта в съответствие, изтеглиха 30 продукта от пазара и наложиха 20
изземвания. Бяха направени общо 11 нотификации в Портала за безопасност за опасни продукти,
както следва: 2 за динамични въжета, 3 за колани, 2 за енергопоглъщашщи системи за via ferrata за
катерене и 4 за каски.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ:


Изберете оборудване за катерене, подходящо за вашата дейност по катерене;
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Приемайте само оборудване с маркировка СЕ и придружено от информационна листовка,
предоставяна от производителя;



Използвайте оборудването в съответствие с инструкциите на производителя;



Винаги проверявайте вашето оборудване, преди настройване – изхвърлете и подменете
износеното или повредено оборудване – вашият живот може да зависи от това!

За контакт:
Йоана Санду, Изпълнителен директор
Офис на PROSAFE
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Брюксел,
Белгия
Тел: +32 2 8080 996
info@prosafe.org / www.prosafe.org
@PROSAFE_ORG

Ръководител на проекта: Томас Бербах,
Старши служител Политика - отдел 5A "Индустриални
продукти
Дирекция по политика на конкуренцията,
потребителски въпроси и контрол на измамите
(DGCCRF), Франция

Bureau-5A@dgccrf.finances.gouv.fr

Обща информация
Тази информация се издава от PROSAFE и ОНП, представляващи 24 държави от ЕС/ЕИП в JA2016: Австрия, Белгия, България,
Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция. PROSAFE обединява служите за надзор на
пазара от цяла Европа.

Отказ от отговорност: Този бюлетин произтича от Съвместната дейност за надзор на пазара на ДОБП продукти - JA2016,
която получи финансиране от Европейския съюз в рамките на „Програмата за действие на Общността в областта на
политиката за защита на потребителите (2014-2020)“. Съдържанието на този бюлетин представлява само възгледите на
автора и е негова отговорност. Не може да се счита, че отразява вижданията на Европейската комисия и / или
Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните или друг орган на
Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за използване, което може да
бъде направено за информацията, която съдържа.
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