TERMIN KONTROLI
Luty – maj 2022 rok
KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU
7 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej – Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów
Wlkp., Kielce, Lublin, Łódź i Opole.
CEL KONTROLI
Ocena, czy wprowadzone do obrotu
okulary przeciwsłoneczne, należące do
grupy środków ochrony indywidualnej
(ŚOI) kategorii I, spełniają wymagania
określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków
ochrony indywidualnej oraz uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG , w tym
przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wyeliminowanie z obrotu ŚOI niespełniających wymagań rozporządzenia
2016/425/UE.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI
Kontrolami objęto 13 przedsiębiorców,
w tym:
• 7 placówek detalicznych (w tym
2 podmioty prowadzące również
sprzedaż internetową),
• 3 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe, prowadzące również sprzedaż internetową,
• 3 sprzedawców hurtowych.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
Łącznie w okresie sprawozdawczym
skontrolowano 15 wyrobów. W przypadku 2 wyrobów krajem pochodzenia był
kraj UE, 11 wyrobów pochodziło z krajów
trzecich, w przypadku 2 wyrobów nie
ustalono kraju pochodzenia.

SKONTROLOWALIŚMY
13 PRZEDSIĘBIORCÓW
I 15 MODELI OKULARÓW

POCHODZENIE
WYROBÓW:
2 - UE
11 - KRAJE TRZECIE
2 - POCHODZENIE
NIEZNANE

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych zakwestionowaliśmy
tylko jeden model okularów (producent zadeklarował wyższą
kategorię filtra niż w rzeczywistości posiadały)
WYNIKI KONTROLI
Z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano 7 wyrobów, co stanowi 47% ogółu skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych, stwierdzając: brak deklaracji zgodności UE (3
wyroby, co stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów), nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności UE (4 wyroby, co
stanowi 27% ogółu skontrolowanych wyrobów) oraz brak nazwy
producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej
lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu (3 wyroby, co
stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów). W niektórych
wyrobach stwierdzano więcej niż jedną niezgodność formalną.
Naruszenie wymagań zasadniczych polegające na nieprawidłowo sporządzonej instrukcji i informacjach dołączonych do wyrobu stwierdzono w przypadku 6 wyrobów, co stanowi 40% ogółu
skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych.

BADANIA LABORATORYJNE
Przeprowadzono badania 15 próbek wyrobów pod kątem istotnych parametrów, wpływających na bezpieczeństwo
użytkowników i określonych w normie
PN-EN ISO 12312-1:2014-02/A1:2016-01
Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych, takich
jak: kategorie transmisji i filtrów oraz wymagania dotyczące korzystania z dróg i
prowadzenia pojazdu. Nieprawidłowości
zostały wykazane w przypadku 1 wyrobu. Zakwestionowane okulary przeciwsłoneczne spełniały wymagania normy
PN-EN ISO 12312-1: 2014-02/A1:2016-01
dla okularów przeciwsłonecznych kategorii 2, natomiast nie spełniały wymagań dla kategorii 3, którą zadeklarował
na wyrobie producent. Maksymalna
wartość współczynnika przepuszczania
światła dla badanych próbek wyniosła
19,18% (maksymalna – zgodnie PN-EN
ISO 12312-1: 2014-02/A1:2016-01 – wartość
współczynnika przepuszczania światła
dla kategorii 3 wynosi 18%). Niższe oznaczenie nie wyklucza jednak możliwości
stosowania okularów podczas prowadzenia pojazdów.
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GŁÓWNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI TO:
BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI,
NIEPRAWIDŁOWE INSTRUKCJE
WNIOSKI:
DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ:
W trakcie kontroli, z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano 7 wyrobów. We wskazanych przypadkach, inspektorzy
Inspekcji Handlowej występują do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Sprawy są w toku. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach
Inspekcji Handlowej.
DZIAŁANIA UOKIK:
W związku z zakwestionowaniem 6 wyrobów z powodu naruszenia wymagań zasadniczych i negatywnego wyniku badania
laboratoryjnego, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej
skierują do Prezesa UOKiK 6 wniosków o wszczęcie postępowań
administracyjnych. Sprawy są w toku.

Podsumowując wyniki kontroli należy
stwierdzić, że we wprowadzanych do
obrotu okularach przeciwsłonecznych
stwierdzono przede wszystkim nieprawidłowości o charakterze formalnym
oraz niezgodności w zakresie instrukcji
i informacji, jakie powinny być dołączone do wyrobu. Przyczyną ujawnionych
niezgodności w głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i importerów nt. przepisów rozporządzenia
2016/425/UE. W konsekwencji, dołączane
przez producentów do okularów przeciwsłonecznych dokumenty są niekompletne. Zakwestionowanie w badaniach
laboratoryjnych 1 wyrobu wskazuje natomiast na dochowanie przez producentów staranności w zakresie zapewnienia
odpowiednich właściwości i poziomu
jakości produkowanych okularów przeciwsłonecznych.

ZAKWESTIONOWALIŚMY 7 WYROBÓW
Z POWODU NIEZGODNOŚCI
FORMALNYCH

PORADY DLA KONSUMENTÓW
Weryfikując wybrany do zakupu wyrób,
w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na
to, czy znajduje się na nim oznakowanie CE
o poniższych kształtach:

Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.
Brak znaku na okularach przeciwsłonecznych oznacza brak przeprowadzenia przez
producenta właściwej procedury oceny
zgodności wyrobu z tzw. normami zharmonizowanymi. Do wyrobu powinna być
również dołączona deklaracja zgodności
potwierdzająca jego zgodność z wymaganiami rozporządzenia 2016/425.

Do każdych okularów przeciwsłonecznych należy dołączyć
instrukcję w języku polskim, która powinna zawierać:
• nazwę i adres producenta,
• instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia,
konserwacji, obsługi i dezynfekowania,
• informacje nt. skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej
podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony,
• znaczenie wszelkich oznakowań,
• informację o zagrożeniach, przed którymi okulary przeciwsłoneczne mają chronić.
Z punktu widzenia konsumenta istotną informacją, na którą
należy zwrócić uwagę przy zakupie okularów przeciwsłonecznych jest kategoria filtra. Kategoria okularów przeciwsłonecznych określa stopień przepuszczalności światła widzialnego.
Wyróżnia się pięć kategorii okularów przeciwsłonecznych, z
numeracją od zera do czterech. Każdy kolejny poziom zmniejsza ilość przepuszczanych promieni słonecznych. Najpopularniejszą grupą wyrobów dostępnych w sprzedaży są okulary
przeznaczone do ogólnego zastosowania (najczęściej używane
w naszej strefie klimatycznej), oznaczone kategorią filtra 2 lub
kategorią filtra 3. Oznaczenie kategorii najczęściej znajduje się
na wewnętrznej stronie oprawek (np. CAT.3).
Kolejnym istotnym parametrem jest siła filtra. Oznaczenie
producenta, że okulary posiadają filtr, najczęściej znajduje się
na wewnętrznej stronie oprawek (np. filtr UV400). Filtr chroni
wzrok poprzez odbijanie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ
I SIŁĘ FILTRA OKULARÓW

