Wyniki kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych 

W II kwartale 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w Warszawie przeprowadził 6 kontroli produktów, oferowanych w placówkach detalicznych i hurtowych w zakresie zawartości:
	niklu w biżuterii, 

ftalanów w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, 
barwników azowych w wyrobach skórzanych,
w zakresie spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 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) oraz  w zakresie prawidłowości oznakowania badanych wyrobów, w odniesieniu do;
art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U 2011 r. Nr 43, poz. 224), i art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.).

USTALENIA KONTROLI: 

Przeprowadzono kontrole 6 przedsiębiorców, prowadzących działalność w 3 placówkach detalicznych i 3 hurtowniach.
Ogółem skontrolowano 38 partii wyrobów (w tym: 8 partii biżuterii , 18 partii artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci oraz 12 partii wyrobów skórzanych).

Nie zakwestionowano żadnej z 38 partii wyrobów.

Badania laboratoryjne, pobranych 6 próbek (1 próbek biżuterii sztucznej, 3 próbki artykułów  pielęgnacyjnych dla dzieci i 2 próbki wyrobów skórzanych), zbadanych w zakresie:
	uwalniania się niklu z biżuterii,

obecności ftalanów w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, 
obecności amin aromatycznych odszczepianych z barwników azowych w wyrobach  skórzanych,

wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej 
w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazały, że badane próbki są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 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). 
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