INFORMACJA Z KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI WPROWADZANIA
DO OBROTU PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA
LUB CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DLA
KONSUMENTÓW W ZAKRESIE UZYSKANIA
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ
TECHNICZNYCH, TJ. POSIADANIA
ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI
1. Wstęp

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym
organem kontroli powołanym do ochrony
interesów i praw konsumentów oraz interesów
gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust.
1 pkt 1e ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o
Inspekcji Handlowej (Dz. U z 2017 r., poz. 1063)
do zadań Inspekcji Handlowej należy kontrola
pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części
przeznaczonych dla konsumentów w zakresie
uzyskania przez producenta potwierdzenia
spełnienia wymagań technicznych, o których
mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1260, z późn. zm.).
Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej
na
rok
2017
została
przeprowadzona
kontrola prawidłowości wprowadzania do
obrotu przedmiotów wyposażenia lub części
przeznaczonych dla konsumentów, podlegających
obowiązkowi uzyskania potwierdzenia spełniania
wymagań technicznych, tj. posiadania świadectwa
homologacji.

Obowiązujące przepisy będące implementacją
przepisów unijnych1 mają na celu zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów
będących uczestnikami ruchu drogowego poprzez
zapewnienie spełniania wymagań technicznych
przez pojazdy, przedmioty wyposażenia lub części.
Potwierdzeniem tego jest uzyskanie świadectwa
homologacji typu pojazdu i typu WE pojazdu oraz
przedmiotu wyposażenia lub części typu WE lub
EKG ONZ.
Celem
kontroli
było
przede
wszystkim
dokonanie oceny prawidłowości wprowadzania
do obrotu przedmiotów wyposażenia lub
części samochodowych przeznaczonych dla
konsumentów objętych obowiązkiem posiadania
świadectwa homologacji z uwzględnieniem ich
oznakowania. Działania kontrolne miały na celu
również mobilizowanie przedsiębiorców do
zapewnienia pożądanego przez konsumentów
poziomu informacji, polegających na właściwym
oznakowaniu wyrobów, zagwarantowanego przez

1
Dyrektywa ramowa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str.1. z późn. zm.).
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określone przepisy prawa.

2. Ustalenia kontroli

Kontrole prowadziły wszystkie wojewódzkie
inspektoraty Inspekcji Handlowej, obejmując nią
121 przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie produkcji, importu i
sprzedaży przedmiotów wyposażenia lub części
przeznaczonych dla konsumentów, w tym 115
dystrybutorów i 6 producentów/importerów.
Ocenie pod kątem uzyskania potwierdzenia
spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania
świadectwa homologacji poddano 351 partii
wprowadzonych do obrotu wyrobów, kwestionując
11 partii u dystrybutorów.
Pod kątem oznakowania wyrobów zgodnie z
wymaganiami homologacyjnymi inspektorzy
ocenili łącznie wyroby z 351 partii, kwestionując
51 z nich (14,5 proc.).
W toku powyższych kontroli, oceną objęto
m.in. takie grupy wyrobów, jak np.: reflektory,
kierunkowskazy, żarówki, klocki hamulcowe, tarcze
hamulcowe, szczęki hamulcowe, lampy zespolone,
światła przeciwmgielne, szyby, światła cofania,
lusterka zewnętrzne.

1. Ustalenia kontroli w zakresie uzyskania przez przedsiębiorców potwierdzenia spełniania wymagań
technicznych, tj. świadectwa homologacji
W toku kontroli sprawdzano prawidłowość
wprowadzenia do obrotu części samochodowych
pod kątem przestrzegania art. 70d ustawy Prawo
o ruchu drogowym, określającym obowiązek
uzyskania świadectwa homologacji. Zgodnie z art.

2

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
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70c ww. ustawy dokument ten jest potwierdzeniem
spełnienia
wymagań
technicznych
przez
przedmioty wyposażenia lub części zgodnie
z określonymi w przepisach Unii Europejskiej
lub regulaminach EKG ONZ2 wymaganiami
technicznymi.
Oprócz
obowiązku
uzyskania
świadectwa
homologacji zakazane jest wprowadzanie do
obrotu nowego pojazdu czy nowego przedmiotu
wyposażenia lub części bez wymaganego
odpowiedniego świadectwa homologacji typu
lub innego równoważnego dokumentu, np.
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Inspekcja Handlowa w toku prowadzonych działań
kontrolnych, w powyższym zakresie ocenie poddała
351 partii przedmiotów wyposażenia lub części. U
6 producentów/importerów kontrolą objęto 18
partii wyrobów, nie wnosząc zastrzeżeń, natomiast
u 115 dystrybutorów sprawdzono 333 partie,
kwestionując 11 z nich (ok. 3 proc. poddanych
ocenie wyrobów u tych przedsiębiorców).
W toku kontroli prowadzonych u dystrybutorów,
zastrzeżenia w zakresie posiadania świadectwa
homologacji wniesiono w przypadku 11 partii
wyrobów:

•

6 partii klocków hamulcowych,

•

2 partie żarówek,

•

2 modeli lusterek,

•

1 migacz przedni.

W powyższych przypadkach inspektorzy stwierdzili
brak zgodności pomiędzy przedkładanymi w toku
kontroli świadectwami homologacji z wyrobami
poddanymi ocenie, brak umieszczenia na wyrobach
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znaku homologacji (powyższe jest niezgodne. z
art. 70s ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym)
lub nie otrzymaniu od dystrybutorów świadectw
homologacji. Uzyskanie świadectw homologacji
było utrudnione głównie w przypadku kontroli
u detalistów i hurtowników, z uwagi na fakt, że
nie ma obowiązku, aby każdy przedsiębiorca
uczestniczący w łańcuchu dostaw dysponował
kopią świadectwa.

działania naprawcze, zamieszczając na wyrobach
dodatkowe etykiety z brakującymi danymi,
czy dołączając instrukcje obsługi lub montażu.
Natomiast pozostałe kwestionowane w zakresie
oznakowania części samochodowe, kontrolowani
wycofali z obrotu i zwrócili dostawcom i
producentom.

2. Ustalenia kontroli w zakresie
oznakowania wyrobów zgodnie ze
świadectwem homologacji

3. Podsumowanie

Oceniając
oznakowanie
kontrolowanych
wyrobów, ocenie poddano 351 partii przedmiotów
wyposażenia lub części, stwierdzając w przypadku
51 z nich (ok. 14,5 proc.) niezgodność z
postanowieniami odpowiednich regulaminów czy
przepisów UE. Inspektorzy wnieśli zastrzeżenia do
oznakowania kwestionowanych wyrobów (takich
jak: klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, światła
do jazdy dziennej, reflektor przeciwmgielny, itp.)
kwestionując m.in.:

•

brak oznaczenia na produkcie znakiem homologacji,

•
•

niepełne informacje w instrukcjach czy
oznakowaniu - brak wymaganych regulaminami określonych treści,

niezgodność oznakowania zawartego na
wyrobach z postanowieniami odpowiednich regulaminów czy przepisów UE oraz
przedstawionymi dokumentami homologacyjnymi.

W związku z powyższym, kontrolowani w
uzgodnieniu z producentami podjęli dobrowolne

Do wprowadzających do obrotu kwestionowane
wyroby skierowano wystąpienia pokontrolne.

W toku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości
ujawniono łącznie u 24,8 proc. kontrolowanych
przedsiębiorców i w przypadku 3 proc. wszystkich
skontrolowanych partii wyrobów w zakresie
uzyskania potwierdzania spełniania wymagań
technicznych przez producentów, tj. świadectwa
homologacji. Inspektorzy oceniając czy poddane
kontroli wyroby posiadały oznaczenia zgodne z
wymaganiami zawartymi w regulaminach czy w
świadectwach homologacji, zakwestionowali 14,5
proc. badanych wyrobów.
Przeprowadzone kontrole stały się podstawą do
wystosowania: 2 wystąpień pokontrolnych do
kontrolowanych przedsiębiorców, 28 wystąpień
do producentów/importerów. Ponadto wydano 8
żądań porządkowo – organizacyjnych.

Na podstawie ustaleń kontroli należy wskazać, że
większość skontrolowanych wyrobów posiadało
świadectwo homologacji, czyli dysponowano
najważniejszym dokumentem potwierdzającym
spełnianie
wymagań
technicznych,
jakim
powinny odpowiadać pojazdy oraz przedmioty
wyposażenia lub części. Stwierdzono przy tym
nieprawidłowości w oznakowaniu 14,5 proc.
skontrolowanych
produktów,
wymaganym
stosownymi przepisami międzynarodowymi lub
unijnymi, pomimo przeprowadzonej procedury
homologacyjnej przez producentów, w wyniku

3

Informacja z wyników
kontroli
której uzyskali świadectwa homologacji.

Przedsiębiorcy, u których stwierdzono uchybienia
podejmowali natychmiastowe działania, w
celu usunięcia nieprawidłowości, polegające
na uzupełnieniu brakujących informacji w
porozumieniu z producentem czy wycofaniu z
obrotu wyrobów i zwróceniu ich do dostawców i
producentów.

Opracowanie:
Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK

4

