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Wyniki kontroli

W IV kwartale 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 13 kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego zarówno pochodzenia zagranicznego jak i krajowego. Kontrolą ogółem objęto 13 przedsiębiorców działających w: 7 sklepach sieci handlowych, 2 sklepach specjalistycznych i 4 pozostałych placówkach (w tym: 2 sklepy internetowe, 2 sklepy spożywcze).
Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości oznakowania żywności ekologicznej importowanej jak 
i krajowej w świetle obowiązujących regulacji prawnych, jakości tych produktów na zgodność 
z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producentów na opakowaniu oraz przestrzegania zasad obrotu detalicznego tymi środkami spożywczymi.

USTALENIA KONTROLI:
Ogółem zbadano 60 partii produktów rolnictwa ekologicznego oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, o łącznej wartości 2730 zł, tj.: 2 partie makaronów wartości 42 zł, 4 partie kaszy wartości 126 zł, 9 partii przetworów owocowych i warzywnych wartości 388 zł, 4 partie mleka i przetworów mlecznych wartości 89 zł, 14 partii soków wartości 912 zł, 4 partie ziaren i nasion wartości 509 zł, 1 partię wyrobów ciastkarskich wartości 19 zł, 22 partie pozostałych produktów wartości 645 zł.
Nieprawidłowości stwierdzono u 3 kontrolowanych przedsiębiorców. 
Zakwestionowano ogółem 10 partii produktów ekologicznych wartości 685 zł.
Sprawdzeniem w zakresie prawidłowości oznakowania objęto 60 partii produktów ekologicznych wartości 2730 zł. Zakwestionowano 9 partii produktów wartości 659 zł, w tym: 2 partie przetworów owocowych 
i warzywnych wartości 203 zł, 3 partie soków wartości 387 zł oraz 4 partie pozostałych produktów wartości 69 zł, z uwagi na brak oznakowania bądź zamieszczenie na stronie internetowej oznakowania innego niż na opakowaniach jednostkowych. 
W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 12 partii produktów wartości 581 zł. Ocenę laboratoryjną przeprowadzono w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych oraz zawartości netto. Zakwestionowano 2 partie produktów ekologicznych wartości 251 zł, tj.: 
- Napój z kaszy jaglanej naturalny bez dodatku cukrów UHT - w badanej próbce, w porównaniu 
z wymaganiami określonymi na opakowaniu jednostkowym stwierdzono wyższą zawartość cukrów,
- Ekologiczny sok z owoców dzikiej róży - w badanej próbce, w porównaniu z wymaganiami określonymi na opakowaniu jednostkowym stwierdzono: niższą zawartość cukrów oraz niższą zawartość witaminy C (produkt ten zakwestionowany został także w zakresie oznakowania).  
Sprawdzono czy kontrolowane placówki powinny być objęte systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym. 
W przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż internetową produktów ekologicznych stwierdzono brak zgłoszenia do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.
W przypadku 11 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy - w toku kontroli nie okazano orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych 3 osób bezpośrednio stykających się z żywnością pracujących w sklepie.
Ponadto sprawdzono także aktualność dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności do spożycia, warunki przechowywania, identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców, dowody dostaw, identyfikowalność 
w całym łańcuchu dostaw w obrocie krajowym wraz z weryfikacją i potwierdzeniem autentyczności dostarczonych dokumentów dla 5 partii produktów - nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W wyniku ustaleń kontroli:
- wydano 3 decyzje administracyjne w przedmiocie wymierzenia przedsiębiorcom kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przedsiębiorcom wymierzono kary w wysokości 500 zł, 500 zł i 1500 zł (łącznie 2500 zł),
- wydano 2 decyzje administracyjne z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej zobowiązujące przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek produktów (koszty badań w wysokości 975 zł i 1579 zł),
- w przypadku przedsiębiorców u których zakwestionowano oznakowanie 3 partii soków w tym 1 partia zakwestionowana w wyniku badań laboratoryjnych, 1 partię pozostałych produktów zakwestionowaną 
w wyniku badań laboratoryjnych oraz u którego stwierdzono brak aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych dla 3 pracowników - sprawy w toku.
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