łę,

POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

Gdańsk, 2OL3t.11.Jł
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Sygn. akt: ZN'8361 .522.Ż013.MK'HM

Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
D E C Y Z J A Nr 2N.D.59. 2013.AR
Napodstawieart.40aust. 1pkt3iust.4Ustawyzdnia21 grudnia2000r.ojakościhandlowej
artykułów rolno - spoŻywczych (tekst jedn" Dz.U. z2005r' Nr 187, poz. 1577 ze zm'), art" 104 $ 1
i 2 Ustawy z dnia 14 czqwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.
z 20I3r. poz. 267 ze zm.) oraz $ 6 pkt. 1 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr Po.110.13.2013.PH z dnia 14 maja 20I3r. w sprawie
upowaznienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
do podejmowania, wydawania otaz podpisywania decyzjt, postanowień, dokumęntów
i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie: Anny Klecha _ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów ZywnoŚciowych
i Niezywnościowych_ leg. nr 000004, upoważnienie Nr Po.057.17 .2013PH,
p

o przeplow adzeniu po stępowania admini stracyj ne go,

- wymlffZa Carręfour Polska Sp. z

o'o. z siedz|bą w Warszawie przy ul. Targawej 72

karę pienięŻnąw vwsokości 2 695.00 (sł.: dwa Ęlsiqce sześćsetdziewięćdziesiqt pieć 00/]00) z|

w związku z wprowadzenięm do obrotu

1

par1ii środka spoŻywczego, tj.:

Masła ekstra e W0 g, zawartośc tłuszczu 82 Yo, Zal<łady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z
ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosice, w iloŚci 795 szt., w cenie 3,38 zł, o wartości 2 695,05 zł;

o.o.,

- arlykułu rolno - spozywczego nieodpowiadajągego jakości handlowej określonęj w przepisach

o jakościhandlowej. tj.

z

w dodatku do załącznika XV Rozporządzenia Rady (WE) ru

123412007

dnja 2Ż październtka 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy

szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (,,rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organlzacjtlynku", Dz.Utz. UE L nr299 zI6'IL2007r'),zuwaginawyższązavłartość wody.
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PoryŻszę stwierdzono podczas i w wyniku kontroli przeprowadzonej w Hipermarkecie Carrefour
w Gdańsku, przy ul. Schuberta I02 A, naleŻącym do strony postępowania.

UZASADNIENIE

W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia 2013r', inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, działając na podstawie upowaznienia wydanego pTzez
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr
ŻN.osl"sz2'20I3.ML z dnia26.07'2013r'' podstawa prawna: art' 3 ust' 1 - 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 88212004 z dnta 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli
urzędowych plzeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym
i zywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwterząt (Dz.Utz. L
I91 z28'5.Ż004r., str. 1, ze zm.), art' I7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakościhandlowej
aftykułówrolno-spozywczych(tekstjedn. Dz.U.z 2005r. Nr 187, poz.1577 zezm')wZw'zart.3

ust. 1pl<t6orazart.3ust. 1pkt1i2Ustawyzdnła15grudnia2000r.oInspekcjiHandlowej
(tekst jedn. Dz.U. zŻ009r' Nr 15I,poz. I2l9 ze Zm'); - przeprowadzili kontrolę w Hipermarkecie
Carrefour w Gdańsku, pIzy ul. Schuberta 102 A, należącym do Carrefour Polska Sp. z o.o.
z siedzlbąw Warszawie, ul. Targowa72.

kontroli pobrano do badan w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK
w olsztynie próbkę Masła ekstra e 170 g, zawartośctłuszczu 82 yo, wyprodukowanego przez
Zal<ł'ady Mleczarskie Laktopol-A Sp. z o.o.) ul. Czarkowskiego 8, 08-200 Łosice, w iloŚci 6 szt.,

W toku

o wartości Ż0,34 zł.

w

wyniku przeprowadzonych badań flzyko - chemicznych zakwestionowano ww. próbkę
ze względu na niezgodnośćz wymaganiami określonymi w Rozporządzenlu Rady (WE)

rt

z

22 październ1ka 2007r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych
oruz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (,,rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacjt rynku''' Dz.Urz" UE L nr Ż99 z 16.11'.2007r.), z uwagi na wyższą zaulartośÓ
123412007

dnta

wody.

Normy handlowe dotyczące tłuszczów do smarowaniazostały zawarte w dodatku do załącznika XV
ww. rozporządzenia (WE) nr 123412007.DIamasła o zawańościtłuszczu82%o dopuszcza|natlośc
wody to: ,,nie więcej niŻ 16 %o",podczas gdy w wyniku badań uzyskano wartości w granicach
od 16,8 Yo do 17,4 oń.
Zatem Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzlbą w Warszawie wprowadzlła do obrotu Masło ekstra
o zawartościtłuszczu 82 oń, wyprodukowane przęZ Zakłady Mleczarskie Laktopol-A Sp. Z o.o.,
jako artykuł rolno - Spoz}.vvczy nieodpowiadający jakościhandlowej określonej w przepisach
o jakości handlowej .

Przedstawiony vłyŻej stan faktyczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej na podstawie z art' 40a ust" 1 pkt 3
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn.
Dz.U.22005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).
Pismem z dnia Ż2'I0.2OI3r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdńsku
zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzentakary
pienięznej ztytlńuwprowadzenia do obrotu ww. wyrobu Spozywczego nieodpowiadającego jakości
Żl5

v

a)

handlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej. Ponadto w piśmie tym poinformował'
ze na podstawie ań. 10 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego _ stronie przysługuje prawo
do czynnego udziaŁu w toku postępowania, tj. do zapoznania się z aktami sprawy otaz sl<ładanta
wyjaśnień i wniosków dowodowyoh'
Pismern z dnta 22.I0.20L3r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
zwrocił się do Strony postępowania o wyliczęnie i przesłanie informacji o wielkoŚci osiągniętych
obrotów lll2012r"

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził, co następuje:

W myślarl. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr l78l20a2 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnta 28 stycznia 2a02 t. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa zywnościowego'
powołujące Europejski lJrząd ds. Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczenstwa zywności (Dz. U. L 3I z L2.2002, stt. 1), ',wprowadzęnle na rynek
oznacza posiadanie zywności lub pasz w cęlu sptzedaży, z uwzględnienięm oferowania
do sprzedaŻy lub innej formy dysponowania,bezpłatnego lub nie oruz sptzedaż, dysttybucję i inne
formy dysponowania".
Podmioty dziaŁające na rynku spoŻywczym i pasz zapewnląą, na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność

tej zywnościlub pasz

z

wymogami prawa zywnościowego właściwymidla ich działalności

i kontrolowanie przestrzegant'atych wyrnogów (art. 17 ust.

1

ww" rozparządzenia)"

Jakośćhandlowa, zgodnie z art. 3 pkt 5 ww. UstavY o jakościhandlowej artykułów rolno
- spożywczych, oznaaza cechy ańykułu rolno - spozyvvczego dotyczące jego właściwoŚci
organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,
wielkości lub masy otaz Wmagaria wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania w zakresie
jakości handlowej, jeŻelt w przepisach o jakoŚci handlowej zostały okreŚlone takie wymagania
oraz dodatkowe Wymagania do\lczące tych ańykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane
przezproducenta (arl. 4 ust. 1 ww. ustawy).

Jak stanowt art. 46 ust" 1 pkt 1 Ustavnry z dnia 25 sierpnia Ż006r. o bezpl,eczęństwie ŻywnoŚci
i zywienia (tekst jedn" Dz.U. z20)'0r. nr L36, poz. 9I4 ze zm.) - oznakowanie środka spożywczego
nie moze wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka
spoŻywczego, W tym jego naz.vqy, rodzaju, właściwości,
składu (...)"

Zgodnie z dyspozycją art' 40a ust.1 pkt 3 Ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno spoŻywczych ,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno - spożywcze nieodpowiadające jakości
handlowej okreŚlonej w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej ptzez producenta
w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości
korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostac uzyskana przez wprowadzenie
tych artykułów rolno-spoŻywczych do obrotu, nie niższejjednak nrŻ 500 zŁ".
Kary zastosowanę w przypadku naruszenia prawa zywnościowego, stosownie do treści art. I] ust. 2
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia ZOOŻI.,
powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

3ls

Ustalając wysokośó kary Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
zgodnie z art. 40 a ust. 5 ww. uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, stopień
zawinienia, zahes naruszenia, dotychczasową działalność,przedsiębiorcy oraz wielkośÓ jego
obrotów.

Wykonując dyspozycję povlyŻszego przepisu Pomorski Inspektor zwuŻył i uznał:
1"

stopień szkodliwości czynu jako średni,z uwagi na wprowadzenię do obrotu środka
spożywczego nieodpowiadającgo jakości handlowej określonej w przepisach o jakości
handlowej - Masła ekstra o zawartoŚci tłuszczu 82 % wyprodukowanego przęZ Zakłady
Mleczarskie Laktopol - A Sp. z o.o', w którego składzie stwierdzono analitycznte wyŻszą
niz dopuszczalna zawartośćwody. Spółka Carrefour Polska wprawdzie nie jest producentem
ww' środka, niemniej jednak ciąŻy na niej obowiązek przestrzeganta przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i dbałośóo jakośćproduktów przekazywanych
konsumentowi.

2.

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako średni,edyŻ spółka Carrefour Polska jako
profesjonalista dziaŁĄący na szeroką skalę na rynku arlykułów rolno _ spoŻywczych
poprzez sieó marketów i hipermarketów na terenie całego kraju dysponuje środkami
pozwalĄącymi na zatrudnienie specjalistów nadzorujących przestrzeganie przepisów prawa
z1łłłrościowegoi zlecanie wyrywkowych badań produktów. Ponadto posiadając
odpowiednie zaplecze logistyczne strona postępowania powinna zapewntć dostawy towarów
odpowiedniej jakościoraz Wmagaó od swoich kontrahentów przestrzegania określonych
standardów.

t

J.

4.

zalcres naruszenia jako średni, dopuszczalny procentowy udział wody dla masła
o zawartości tłuszczu mlecznego od 80 %o do 90 % - wynosi 16 %. Przekroczenie
dopuszczalnej normy nastąpiło w nięznacznej wysokości (wynik badania od 16,8 do I7,4oń').
Jednakze dbałośóo właściwąjakośćproduktów oferowanych konsumentowi naleŻy
do istotnych obowiązków operatora na ogólnokrajowym rynku artykułów rolno

-

spozywczych.
wielkośćobrotów pozwalanauznanie Carrefour Polska Sp' z o'o. z siedzibą w Warszawie
zaprzedsiębiorcę zaliczającego się do kategorii ,,pozostałych przedsiębiorców".

Biorąc pod uwagę powyŻsze kara pieniężna w wysokości 2 695.00zł w stosunku do kary
maks)'malnej 13 475.25zł . wymierzona przedsiębiorcy spełni ro1ę kary skutecznej. proporcjonalnej

i odstraszającei.

Mając pov,ryŻsze na uwadzę, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
c:rzekłj ak w sentencj

i"

Napodstawieart'40aust"6i7Ustawyojakościhandlowejartykułówrolno-spożywczych-karę
pienięŻną stanowiącą dochód budzetu państwa Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
winna wpłacić na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
NBP Gdańsk Nr 03 101011400069692231000000
lub w kasie Inspektoratu w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4 codzierlnie w dni robocze, w godzinach
7.I5 - 15'15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
Karaniezapłacona w terminie staje się zaległoŚcią podatkową w rozumieniu art. 51 s 1 Ustawy
4ts

,9
z

29 sierpnia I997r. ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U' z 20I2r', poz.749), od której
na\tczane są odsetki zazwłokę zgodnie z art. 53 $ 1 ww. ordynacji podatkowej"
dnta

POUCZENIE

1. Zgodniezart.727 s 1i2 arazart. 129$ 1i2KPAstroniepostępowaniasłuŻy

od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony KoŃurencji i

2.

3"

odwołanie

Konsumentów
- Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -950 Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80 - 240 Gdansk.
Wniesienie odwołania w terminię wstrzymuje wykonanie decyĄi (ań.130 $ 2 KPA).
Zgodnie z art. 40a ust. 8 Ustawy z dnia2l grudnta 2000r. o jakości handlowej artykułów
rolno _ spoŻywczych (tekst jedn. Dz"U. z 2005r. Nr t87, poz. 1577 ze zm.) w zakresie
nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy Działu
III Ustawy z dnia29.08.I997r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U ' z20IŻr., poz.749 ').

Sp. z o.o.

z siedzilbąw Warszawie
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
w

ul.

Gdańsku

Marii Konopnickiej 4,
80 - 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Artykułów
iNieżwvności

Handlowej

I
I

I
I
Zywnościowych I

Tel. (058) 34| *09 _24
fax. (058) 341 - 08 - 77
rax. (058) 341 _ 53 _37
Tel. (058) 34l *
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83 wew. 34' 40
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