Wyniki kontroli substancji niebezpiecznych i mieszanin chemicznych


W IV kwartale 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole przedsiębiorców w zakresie sprawdzenia prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych substancji niebezpiecznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oraz sprawdzenia prawidłowości obrotu tymi wyrobami. 

Przeprowadzono kontrole 9 przedsiębiorców (2 prowadzących sprzedaż hurtową i 7 prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym 3 sklepy wielkopowierzchniowe). Kontrolą objęto 82 partie produktów sklasyfikowanych jako mieszaniny chemiczne niebezpieczne, z czego 12 partii produktów sklasyfikowanych również jako produkty biobójcze i 15 partii produktów sklasyfikowanych dodatkowo jako detergenty.
Sprawdzono prawidłowość oznaczeń pod kątem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

USTALENIA KONTROLI:  

W toku kontroli zakwestionowano ogółem 7 partii produktów – mieszanin chemicznych niebezpiecznych, co stanowi 8,5 % ogółem badanych produktów.

W oznakowaniu stwierdzono następujące nieprawidłowości:
	niepełne brzmienie zwrotu S 36/37/39 określającego warunki bezpiecznego stosowania,
	brak treści zwrotów S 23 i S 46,

nieprawidłowe brzmienie zwrotów S 24/25 i S 35,
nieprawidłowe brzmienie zwrotów R 52/53 i R 36/38 wskazujących rodzaj zagrożenia,
brak treści zwrotów R 38, R 52/53 i R 39/23/24/25.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania produktów biobójczych, przestrzegania obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów, przestrzegania okresów trwałości – przydatności do użycia, prawidłowości oznakowania wyrobów ceną i legalności działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców. 

Ponadto w toku 2 kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych w celu określenia zawartości metanolu. Z otrzymanych wyników badań wynika,
że zawartość metanolu w zbadanych próbkach jest zgodna z deklaracjami producentów podanymi w kartach charakterystyki.       


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
	skierowano wystąpienia pokontrolne do producentów/dystrybutorów kwestionowanych wyrobów z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

poinformowano właściwe terytorialnie stacje sanitarno-epidemiologiczne o rozbieżnościach pomiędzy kartą charakterystyki a oznakowaniem produktu;
skierowano do producentów mieszanin chemicznych pisma informujące o wyszczególnieniu
w oznakowaniu produktów więcej niż 6 zwrotów S.

W toku kontroli, gdzie kwestionowano 1 partię mieszaniny chemicznej niebezpiecznej ze względu na brak
w oznakowaniu treści zwrotu R 39/23/24/25, kontrolowany przedsiębiorca w porozumieniu z producentem uzupełnił treść oznakowania.

W przypadku 3 kontrolowanych przedsiębiorców na podstawie art. 41 kw zastosowano pouczenie i nie nałożono mandatów karnych za stwierdzone wykroczenia.
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