Wyniki kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

W IV kwartale 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
4 kontrole detergentów w zakresie prawidłowości oznakowania oraz sprawdzenia zgodności masy netto 
z deklaracją producenta.
USTALENIA KONTROLI:
Skontrolowano 13 partii produktów. Zakwestionowano 3 partie detergentów, w tym 1 detergent sklasyfikowany, jako preparat stwarzający zagrożenie.
Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń detergentów dokonano w odniesieniu do przepisów określonych w:
	rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia  31 marca 2004 r. 
w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE.L. 2004. Nr 104, str.1, ze zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (Dz. Urz. UE.L. 2006 Nr 168, str. 5),

-   ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz.224, ze zm.),
	ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1161),

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych ( Dz. U. Nr 122, poz.1010). 
Zakwestionowano 2 partie detergentów z uwagi na umieszczenie w wykazie zawartości składników nazwy składnika w skrócie, tj. „niejonowe SPC”, a powinno być „niejonowe środki powierzchniowo czynne” oraz 
1 partię detergentów z uwagi na nie umieszczenie adresu strony internetowej.
W związku z tym, że 5 partii detergentów sklasyfikowano, jako preparaty stwarzające zagrożenie, oznakowanie tych wyrobów zostało poddane także sprawdzeniu z wymaganiami zawartymi w przepisach:
	rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające 
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE. L. 353 z 31.12.2008, s. 1, z późn. zm.);

rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. 396 z 30.12.2006, s. 1, z późn. zm.);
Zakwestionowano 1 partię detergentów sklasyfikowanych, jako preparat stwarzający zagrożenie z uwagi na nieprawidłowe brzmienie zwrotów P305 + P351 + P338; P337 + P313 oraz P101.
2. Badania laboratoryjne.
Badaniom laboratoryjnym poddano 2 próbki produktów w zakresie zawartości masy netto i jej zgodności 
z deklaracją producenta. Nie kwestionowano produktów. 
3. Ponadto sprawdzono: przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów, przestrzeganie okresów trwałości oraz legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W związku z ustaleniami kontroli:
- w stosunku do przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu nieprawidłowo oznakowany wyrób zastosowano art. 41 Kw. uznając pouczenie za wystarczający środek oddziaływania wychowawczego, które przyczyni się do wdrożenia sprawcy do poszanowania prawa,
- wystosowano 1 wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego wyrobu.

Sporządził:                                                                                                     Akceptował:
inspektor - Michał Łuba				                               
Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów
   Nieżywnościowych, Paliw i Usług
	 Danuta Szrajner	

