

Wyniki kontroli kosmetyków


W II kwartale 2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole 
w zakresie kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Prawidłowość oznakowania kosmetyków sprawdzono w oparciu o przepisy: art. 19 i art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych ( Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009r., Nr 342, str.59 ), rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r. określającego kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych 
w związku z produktami kosmetycznymi ( Dz. Urz. UE L z dnia 11 lipca 2013r., Nr 190, str.31).

Kontrolą objęto 26 partii kosmetyków w opakowaniach jednostkowych. Nieprawidłowości stwierdzono 
w trakcie 2 kontroli. Zakwestionowano 5 partii kosmetyków (19,23%).


USTALENIA KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 5 partii kosmetyków 
z czego:
-3 partie kosmetyków- brak w oznakowaniu adresu osoby odpowiedzialnej, co jest niezgodne z art. 19 ust.1 lit. a ww. rozporządzenia nr 1223/2009,
-3 partie kosmetyków- zamieszczono w oznakowaniu informacje marketingowe (claim’s) sugerujące lecznicze, niekosmetyczne działanie produktów, co nie odpowiada definicji wyrobu kosmetycznego, określonej w art. 2 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia Nr 1223/2009. 

Terminy trwałości sprawdzono na 26 partiach kosmetyków, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Sprawdzono przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji na 26 partiach kosmetyków, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oceniając 26 partii produktów w zakresie ochrony przeciwsłonecznej, 1 produkt posiadał właściwości przeciwsłoneczne, zastosowano w jego produkcji substancję promieniochronna dozwoloną do stosowania.

Dodatkowo stwierdzono w obrocie 3 partie kosmetyków posiadające oznakowanie CE- użycie oznakowania zgodności dla wyrobów, które nie podlegają temu oznakowaniu jest niezgodne z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 ( Dz. Urz. UE. L Nr 218, str.30 ).

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W toku kontroli 1 producent podjął działania w stosunku do 4 partii kwestionowanych kosmetyków.
Do 1 przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek 1 partię kosmetyku skierowano wystąpienia pokontrolne.
W sprawie użycia oznakowania zgodności w oznakowaniu 3 partii kosmetyków tj. wyrobów, które nie podlegają temu oznakowaniu- sprawa w kierunku skierowania zawiadomienia do organów ścigania w toku.
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