


Wyniki kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych


W II kwartale 2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie skontrolował 
5 przedsiębiorców oferujących do sprzedaży produkty biobójcze przeznaczone dla konsumentów. 

Kontrolą objęto ogółem 16 partii produktów biobójczych, w tym 12 produktów sklasyfikowanych również jako mieszaniny niebezpieczne.

Sprawdzenia prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania produktów biobójczych dokonano
w odniesieniu do przepisów:
- art. 42, 43, i 44 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015r. poz. 242).

Oznakowania produktów sklasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne dokonano w odniesieniu do przepisów:
- ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 322, ze zm.); 
-  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r.,poz. 445 ); 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U z 2012 r., poz. 1018, ze zm.); 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 
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. Urz. 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 2006 r. 
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 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 str.1 ze zm.).

Ponadto sprawdzono przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów, przestrzeganie okresów trwałości- przydatności do użycia oraz legalność prowadzenia działalności gospodarczej. 

USTALENIA KONTROLI:

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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