Wyniki kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb
samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

W IV kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 5 kontroli 
w placówkach detalicznych w zakresie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych substancji 
i mieszanin niebezpiecznych, sprawdzenia prawidłowości obrotu tymi wyrobami, a także przeprowadzenia badań laboratoryjnych zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych.
USTALENIA KONTROLI:
Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy w toku kontroli okazali karty charakterystyki.
Oznakowanie wyrobów i ich opakowań sprawdzono w odniesieniu do przepisów:
- ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r.,poz.1203);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 450)
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 208)
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych 
i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2014 r., poz.1604).
- rozporządzeniu 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 nr 1907/2006 (rozporządzenie CLP) (Dz. U. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 ze zm.).
- ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 ze zm.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE. L. z 30.12.2006, 396 str. 1, ze zm.), oraz zapisów widniejących w kartach charakterystyki. 

Badaniem objęto 12 partii (59 szt.) mieszanin niebezpiecznych o wartości 740,00 zł, w tym: 3 partie płynów do chłodnic o wartości 154,00 zł, 2 partie koncentratów do chłodnic o wartości 142,00 zł, 6 partii płynów do spryskiwaczy (zimowych) o wartości 390,00 zł, 1 partia koncentratu do spryskiwaczy o wartości 54,00 zł.
Zakwestionowano 2 partie zimowych płynów do spryskiwaczy (10 szt.) wartości 156,00 zł, ze względu na rozbieżności w zakresie informacji umieszczonych na etykietach i w kartach charakterystyki.

Spośród ww. partii – 6 partii (26 szt.) płynów i koncentratów do spryskiwaczy wartości 424,00 zł posiadało także właściwości detergentów, dlatego sprawdzono je pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L Nr 104, str.1) oraz rozporządzenia 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). 

W wyniku sprawdzenia oznakowania detergentów stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 1 partii wyrobu o liczności 2 sztuki, wartości 28,00 zł, w oznakowaniu której producent nie podał na opakowaniu adresu strony internetowej, na której można zapoznać się z wykazem składników użytych do produkcji. 
2.   Badania laboratoryjne.
Badaniom laboratoryjnym poddano 4 próbki  produktów (detergenty) w zakresie zgodności z deklaracją producenta na zawartość metanolu i oznaczenie stopnia krystalizacji. Nie kwestionowano produktów.
Przestrzeganie okresów trwałości.
Sprawdzono  11 partii produktów i nie stwierdzono produktów przeterminowanych. W przypadku 1 partii 
(8 szt.) wartości 128,00 zł - stwierdzono, iż producent umieścił na etykiecie produktu niespójne informacje dotyczące terminu przydatności tj. zamieścił zwrot „Termin przydatności na opakowaniu”, nie zamieszczając określenia terminu do kiedy produkt zachowuje swoją ważność, natomiast na opakowaniu produktu zamieścił informacje - data produkcji.
4. Ponadto sprawdzono: przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów,  oraz legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
W związku z ustaleniami kontroli wystosowano:
-   2   wystąpienia pokontrolne do producentów, zawierające wnioski o usunięcie nieprawidłowości,
- 2 pisma do właściwych miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej informujące 
o rozbieżnościach pomiędzy kartą charakterystyki, a etykietą.
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