4,u

POMORSKI WOJEW ODZKI TNSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU
Sygn. aktz ŻN.8361.645.201 2.ZS-MK

Gdańsk,

dniad

'O2.2O13 r'

?3

Delikatesy Maciej Mroziński
Spółka Komandytowa
ul. Bohaterów Monte Cassino 51
81

- 767 Sopot

D E C Y Z J A Nr ZfW)12120I3/MK
o umorzeniu postepowania

Na

podstawie att. 105

s 1

ustawy

z

dnia |4 czeTwca 1960

administracyjnegolDz.U'z2000r.Nr98,poz.I071zpoŹn.zm.l

z

dnta 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

t.

Kodeks postępowania.

wzwtązkuzati. Iust.3ustawy

lDz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.

12191

oraz $

6

Zarządzenianr 1312002 Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora inspekcji Handlowej w Gdańsku

z

dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do

podejmowania, wydawania oraz podpisyvania decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencii
w imieniu Wojewódzkiego Inspektora' po przeprowadzeniu postępowania administrac'vjnego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku dziaŁając w osobie Anny Klecha

- Naczelnika Wyttziału Kontroli Artykułów Zywnościowych i Nieżywnościowych _
upoważnienie Nr 2/08,

teg.

nr 000004,

umarza postępowanie

w

sprawie wymierzenia spółce Delikatesy Maciej Mroziński Społka Komandytowa,

ul. Bohaterów Monte Cassino 5l, 8I-16] Sopot, kary pienięŻnej z art. 40 a ust' 1 pkt 3 ustawy

z

dnla 21 grudnia 2000 r. o .jakościhandlowej artykułów - rolno SpoZWcZycł (tekst jedn. Dz. U.

z2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z tytułu wprowadzania do obrotu ar1ykułu rolno * Spozywczego

tj.: 1 partii oliwy

z wytłoczyn z oliwek

RIVA],{O

ó ]000 ml e, producent : MG Spoleto (PG)

Włochy S.S. Flaminia Km.129, Dystrybutor: Monini Polska Sp. z o.o.' ul. Kochanowskiego 17A16
114

60-846 Poznan o wartości 251,88 zl nieodpowiadającej jakościhandlowej określonej w przepisach

o iakości handlowej

-

tj: w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568191

z

dnta 11 lipca 1991 r.

w sprawie właŚciwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek oraz w sprawie odpowiednich

metod analizy

z

poŹntejszyml zmIanami (Dz.U.

specjalne: Rozdział 3 Tom

1

lP,

368-4 52)

L.

248

z

5.9.1991, str.1-83; Polskie wydanie

z uwagi na niższą zawartoŚć

p _ sitosterolu, poniewaŹ

wymierzepie kary pienięznej fiawet w nĄntższej wysokości naruszałoby zasadę proporcjonalności
{

* i't. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178i2002 r. Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnta Ż8 stycznia 2002 r. ustanawiające4o ogólne zasady i wymagania prau'a
o ktorei i"ń''u
{

'ł''

'ł

"l'

z1łvnościclwego,powołującego Europeiski Llrzącl

ds.

Bezpieczenstv'a Z1łvnościoraz

ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa zYnłności(Dz. Urz. WE, I ' 31 z 0I.02.Ż002

r '

ze zm.).

[Jzasadnienie
W dniach 01-04.IO.2OI2 r. Zbigniew Symber _ starszy specjalista nr legitymacji słuzbowej
_ inspektor nr legitymacji słuzbowej 000067 działając na
OOOO24 i Magdalena Kaszubowska
podstawie upowaznienia

Nr ZN -

645112

z

dnia 28.09'Ż012 r. Pomorskiego Wojewódzkiego

w Gdańsku, podstawa plawna: art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenta
parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnta 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnościZ prawem paszowym
i zywnościowym oraz regr,lłami dotyczącymi zdrowta zwrerząt i dobrostanu zwlerząt (Dz. U' L 165
Inspektora Inspekcji Handlowej

L

19I z28.5.2004, s. I z poŻn. zm.), art. 17 ust. 3
(Dz. U.
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakościhandlowej artykułow rolno-spozywczych
z ŻO05 r. Nr 187,poz. I57] zezm.),art.3 ust. 1pkt 6,art.3 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy zdnta1,5

z

3O.4.2OO4

r., str. 1; sprostowanie: Dz. U.

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.IJ. Nr 151 22009 r.,poz. 1'219 ze zm')

przeprowadzili kontrolę

w

Delikatesach

w

Sopocie przy u|. Bohaterów Monte Cassino 51,

Cassino
naLeŻącychdo Delikatesy Maciej Mroziński Spółka Komandytowa, ul. Bohaterów Monte
51, 8I-7 67 SoPot.

W toku

kontroli pobrano do badań

w

Laboratorium Kontrolno

'

AnalitycZnym

w olsztynie Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów próbkę - 1 opakowanie:

.

Oliwy zwytłoczyn z oliwek RIvANo ń 1000 ml e, Producent : MG Spoleto (PG) Włochy S.S.
Flaminia Krn11g, Dystrybutor: Monini Polska Sp. r o.o., ul. Kochanowskiego 17N6 60-846
Poznan,najlepiej spozyć ptzed: Ż3.10.2013, L 23 DS'

W wyniku

Że w/w próbka była niezgodna
Komisji (EWG) nr 256819I z dnta 11 lipca

przeprowadzonych badań stwierdzono,

Z wmaganiami wyzej

cytowanego rczporządzenia

Żl4

i oliwy z

I99I r. w sprawie właściwościoliwy z oliwek

wytłoczyn z oliwek oraz w sprawie

odpowiednich metod anallz5l z uwagi na niższązawartoŚć B _ sitosterolu'
SzczegoŁy dot. badań za-warto

W dniu Ż9.lI.20I2 r'

w

Sprawozdaniu zbadanNr 75912012zdnia2L.Il.2012r.

poinformowano spółkę o mozliwościzbadania próbki kontrolnej

przedmiotowego produktu, określąąc7 dniowy termin do wystąpienia

z wnioskiem o

zbadanie

próbki kontrolnej. W dniu 17.1Ż'2012 r. (data wpływu 18'r2.20I2 r.) społka udzieliła pisemnej

odpowiedzi informując tut. Inspektora

o

rezygnacjl,

z

przebadanta

próbki

kontrolnej

zakwestionowane go produktu.

z

Zgodnte

z

Załączntkiem

I

uryżej cytowanego rozporządzenia Komisji (EWG) nr 256819l

dnia 11 lipca 1991 r. zawat:toścB

-

sitosterolu w oliwie zwytłoczyn z oliwek powinna wynosić

> 93o^, natomiast w badanej próbce zawaftośćta

Przedstawiony stan faktyczny

i

wyniosła 92,90^.

prawny dał podstawę

do

wszczęcla postępowania

w sprawie wymierzenia kary pienięznej spółce Delikatesy Maciej Mroziński

administracyjnego

z

Spółka Komandytowa

sl'edzibą w Sopocie w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno

- spoŻywczego nieodpowiadającego jakościhandlowej zgodnie z dyspozycjąart.40 aust.

1 pkt

3

ustawy zdrua 21 grudnia 2000 r. o.jakościhandlowej artykułów - rolno5poZW)cZyCł (tekst jedn.

Dz.U. 22005

r.

Pismem

w

Nr

z

1

87, poz. 1577 ze zm.).

dnta 10.01.2013

Gdarisku zawiadomił stronę

o

r'

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

WSZcZęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

wymierzenia kary pienięznej ztyĄuŁu wprowadzenia do obrotu oliwy zwytłoczryn oliwek

RIvANo

ó 1000 ml e nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w przepisach.

Ponadto

w piśmietym poinformowano, Że na podstawie art. 10 $ 1 Kodekstt

administracyjnego (tj. Dz. U ' z 2000 r., Nr 98, poz. 107)' z poŹn. zm.)

-

pclstępoulanict

stronie przysługuje prawo

do czynnego udziału w toku postępowania tj. do Zapoznanla się z aktami sprawy oraz składania
wyjaśnień i wniosków dowodowych.

W trakcię

analtzy z,ebranych materiałów

Inspekcji Handlowej

w

sprawie' Pomorski Wojewódzki Inspektor

w Gdańsku dokonał oceny czynników wpływających na wysokośćkary

pienięznej tj.: stopnia szkodliwoŚci czynu, stopnia zawinienia, wielkości obrotórł'kontrolowanego

jego

dotychczasowej działalnościna
z występujących w oliwie z oliwek fitosteroli - B

i

rynku zywnościowym. Jako
-

jeden

sitosterol, przyjmowany w odpowieclniej

dawce moze wpływać na gospodarkę lipidową w organizmrc poprzez hamowanie wclrłaniania

cholesterolr

w

z

przewodu pokarmowego. Stwierdzono, Że stopień zanlżenl'a tego fitosterolu

badanej próbce

o

0,1'Yo

od wymaganego poziomu w sposób znikomy narusza interesy

konsumentów.
314

Dodatkowym argumentem przemawiającym za umotzęniem postępowania jest fakt, że był to
pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowościu kontroiowanęgo przedsiębiorcy.

z

Mając na uwadze fakJ, tŻ zgodnie

Nr

178/200Ż r. Par|amentu Europejskiego

ogólne zasady

i

i

przepisamt ałt. 17 ust.

Rady

z

Ż tozporządzenia

(WE)

dnta 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego

wymagania prawa z1łvnościowego,powołującego Europejski Urząd

ds'

Bezpieczeńsrua Żywnościoraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa Ąłvności

(Dz.IJrz. WE L 31 z

Ol.O2.2OO2 r. ze zm.) wymierzanakara pienięzna' musi byó proporcjonalna,

odstraszająca i skuteczna. W opisanymwyŻej przypadku wymierzenie jej w wysokości co najmniej
5

OO

zł naruszałob y zasadę proporcj onalno ści.

W związku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł.jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnlezart.727s1i2orazart. 129$Ii2Kodeksupostępowaniaadministracyjnegostronie
postępowania słuzy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji

i

Konsumentów' odwołanie na\eży wnieśc w terminie

I4 dni od dnia

doręczenia decyzji

za poŚrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku'
ul. M. Konopnickiej 4,80 -240 Gdańsk.

Otrzvmuia:

1. Delikatesy Maciej Mroziński Spółka Komandytowa, ul. Bohaterów Monte Cassino

51,

8I-767 Sopot

2.
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Fomorski Wojewóclzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 -240 Gdańsk

Wydzlał Kontroli Aftykułów Zywnościowych i
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Tel. (058) 341* 09 -24
Fax. (058) 341 -08 -77
Fax. (058) 341 - 87 - 83
Tel. (058)

341

-

87

-

83 węw. 34, 40
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