Wyniki kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych 

W III kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 3 kontrole produktów oferowanych w placówkach detalicznych i hurtowych w zakresie zawartości: niklu w akcesoriach krawieckich i amin aromatycznych w wyrobach włókienniczych dla dorosłych – spodnie typu jeans,
w zakresie:
	spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. UE L 2006.396.1)


	prawidłowości oznakowania badanych wyrobów, w odniesieniu do:
	art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) – 21 partii,

art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE  (Dz. Urz. UE.L 2011 Nr 272 str.1) – 7 partii.

USTALENIA KONTROLI: 

Przeprowadzono kontrole 3 przedsiębiorców: (1 placówka detaliczna i 2 hurtownie), gdzie w toku kontroli sprawdzono oznakowanie 21 partii wyrobów, w tym: 14 partii akcesoriów krawieckich, 2 partie spodni typu jeans i 5 partii innych wyrobów włókienniczych – w tym zakresie uwag nie wniesiono.

Do badań laboratoryjnych, pobrano 3 próbki (1 próbka spodnie typu jeans, 2 próbki akcesoriów krawieckich), zbadanych w zakresie uwalniania się niklu z powierzchni akcesoriów krawieckich oraz obecności amin aromatycznych odszczepianych z barwników azowych w wyrobach włókienniczych dla dorosłych – spodnie typu jeans,

Badania wykonano w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej 
w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku badań stwierdzono, że w jednej badanej próbce uwalnia się nikiel z powierzchni nitów na poziomie wyższym od 0,5 µg/cm2/tydzień, co jest niezgodne z wymogami ww. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do:
	wydania decyzji na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1219, ze zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zakazującą dalszego przekazywania, wprowadzania do obrotu kwestionowanego produktu;


	skierowania pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach (właściwego dla siedziby importera) informującego o stwierdzeniu uwalniania się niklu z powierzchni nitów na poziomie wyższym od 0,5 µg/cm2/tydzień.
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