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Informacja
z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów
wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów
w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań
technicznych, tj. posiadania świadectwa homologacji.
Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie zawartymi w programie DIH-81-12(1)/16/AB z 14 kwietnia 2016 roku
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2016 r. na
terenie województwa łódzkiego kontrole części zamiennych i przedmiotów wyposażenia
pojazdów, podlegających obowiązkowej homologacji.

I. CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów
wyposażenia lub części samochodowych przeznaczonych dla konsumentów objętych
obowiązkiem posiadania świadectwa homologacji z uwzględnieniem ich oznakowania.

II. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI
Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych posiadających w obrocie
hurtowym i detalicznym części samochodowe, na terenie miasta Łodzi i województwa
łódzkiego.

III.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w kraju a także importowane
z krajów trzecich przedmioty wyposażenia i części podlegające obowiązkowi potwierdzenia
spełniania wymagań technicznych przez wydanie świadectwa homologacji.
Ogółem w 8 jednostkach skontrolowano 28 partii części samochodowych produkcji krajowej
i pochodzących z importu, w tym:
- 7 partii zamiennych zespołów okładzin hamulcowych,

- 12 partii żarówek samochodowych,
- 1 partia reflektorów przednich przeciwmgielnych,
- 1 partia tylnego światła przeciwmgielnego,
- 1 partia urządzenia widzenia pośredniego (lusterko),
- 2 partie świateł cofania,
- 2 partie świateł obrysowych pozycyjnych, stopu,
- 2 partie reflektorów przednich.

IV.USTALENIA KONTROLI
Kontrola posiadania świadectwa homologacji oraz oznakowania
W toku 8 kontroli sprawdzono prawidłowość oznakowania 28 partii części
samochodowych w zakresie oznakowania znakiem i numerem homologacji, które są
potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych (art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. .U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)) i uzyskania przez
producenta nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części świadectwa
homologacji (art. 70d ww. ustawy).
W kontrolowanych 8 jednostkach 28 partii części samochodowych było oznakowanych
prawidłowo, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej
lub regulaminach EKG ONZ. Wszystkie kontrolowane części posiadały trwale naniesiony znak
„E” i numer homologacji w miejscach wskazanych w poszczególnych regulaminach EKG ONZ,
bądź legislacji unijnej.
W toku kontroli wystąpiono do przedsiębiorców wprowadzających kontrolowane części
samochodowe o udostępnienie świadectw homologacji.
Dla 28 partii części samochodowych uzyskano świadectwa homologacji potwierdzające
spełnianie wymagań technicznych.

W toku przeprowadzonych kontroli w 8 jednostkach handlowych nie stwierdzono
w ofercie handlowej lamp ostrzegawczych stanowiących dodatkowe wyposażenie dla pojazdów
uprzywilejowanych wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich, czerwonych lub
żółtych świateł błyskowych.
Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
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Wszyscy

kontrolowani

przedsiębiorcy

(8)

prowadzili

działalność

gospodarczą

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zakresy prowadzonych działalności były zgodne
z zakresami zgłoszonymi organom ewidencyjnym.
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