SEKTOROVÝ NÁRODNÝ PROGRAM DOHĽADU NAD TRHOM 2015 – KOZMETICKÉ VÝROBKY

1223/2009/EC
2005/29/EC

rôzne kozmetické
výrobky
- pre dospelých
- pre deti

proaktívna

hodnotenie rizika
zmena legislatívy

1223/2009/EC
655/2013/EU
2001/95/EC
765/2008/EC

rôzne kozmetické
výrobky
výrobky na
hygienu ústnej
dutiny

proaktívna

zmena legislatívy

proaktívna
v spolupráci s CS SR

hodnotenie rizika
zmena legislatívy

1223/2009/EC
2001/95/EC
2011/83/EÚ
1223/2009/EC
765/2008/EC
1223/2009/EC

rôzne kozmetické
výrobky

reaktívna

hodnotenie rizika

rôzne kozmetické
výrobky
rôzne kozmetické
výrobky
rôzne kozmetické
výrobky

proaktívna

hodnotenie rizika

reaktívna

hodnotenie rizika

proaktívna
v spolupráci s CS SR

vzdelávanie
zmena legislatívy

proaktívna

vzdelávanie
zmena legislatívy
zmena legislatívy

1223/2009/EC
STN EN ISO 22716

1223/2009/EC
1223/2009/EC

rôzne kozmetické
výrobky

proaktívna

Organizácia
kontroly

Rok

Kontrola
Priorita

Kategória
kozmetických
výrobkov

Podnet na kontrolu

Aplikovaný
právny
predpis

Kontrola

Členský štát: Slovenská republika
Orgán dohľadu: ÚVZ SR a RUVZ V SR
Plánované na: 2015
Osoby zodpovedné za sektorový NMSP: Ing. Helena Kohútová,
e- mailová adresa: helena.kohutova@uvzsr.sk

Výsledok
kontroly

Kontaktná osoba

cielené sledovania
• kontrola dodržiavania požiadaviek na
- konzervačné látky
- vonné látky
- UV filtre
- ťažké kovy
- hormóny a kortikosteroidy
- hydrochinón
- farby na vlasy a mihalnice
- formaldehyd
- ftaláty
- kyselinu tioglykolovú a pH výrobku
- mikrobiologickú čistotu
• kontrola povinného označovania výrobkov
cielené sledovanie
• kontrola dodržiavanie ustanovení na pravdivosť tvrdení
cielené sledovanie
• kontrola obsahu konzervačných látok, fluóru, DEG,
peroxidu vodíka vo výrobku
• kontrola povinného označovania výrobkov
• podnety/sťažnosti
• reakcie na žiadosti kontrolných orgánov členských štátov
EÚ
cielené sledovanie
• kontrola dodržiavania správnej výrobnej praxe
• reakcie na RAPEX notifikácie

vysoká

2015

SK
PEMSAC
iniciatíva

informácia

helena.kohutova@uvzsr.sk

vysoká

2015

SK
iniciatíva
SK
iniciatíva

informácia

helena.kohutova@uvzsr.sk

informácia
spolupráca

helena.kohutova@uvzsr.sk

2015

SK
iniciatíva

informácia
spolupráca

helena.kohutova@uvzsr.sk

2015

informácia

helena.kohutova@uvzsr.sk

informácia

janka.kisacova@uvzsr.sk

cielené sledovanie
• kontrola informačnej zložky
- kontrola dodržiavania zákazu testovania na zvieratách
a zákazu uvedenia na trh výrobkov testovaných na
zvieratách
mediálna kampaň
„Cosmetovigilance - systém hlásenia poškodení zdravia“
• kontrola dodržiavania požiadaviek na obsah nano častíc

vysoká

2015

SK
iniciatíva
EK
iniciatíva
SK
iniciatíva

informácia
spolupráca
vzdelávanie

helena.kohutova@uvzsr.sk

vysoká

2015

informácia
vzdelávanie
informácia

helena.kohutova@uvzsr.sk

2015

2015

2015

SK
iniciatíva
projekt
EU

janka.kisacova@uvzsr.sk

