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NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30
73-108 Kobvlanka

D E C Y Z J A Nr 2N.D.1.2014.4R
Napodstawieart.40aust. 1pkt3iust.4Ustawyzdnta2l grudnia2000r.ojakościhandlowej
ańykułów rolno

-

spoŻywczych (tekst jedn. Dz.U. z2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 104 $

i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

1

(tekst jedn. Dz. U"

z 20I3r. poz. 267 ze zm.) oraz $ 6 Zatządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowej w Gdańsku Nr Po'II0.I3.Ż0I3.PH z dnia 14 maja2013r. w sprawie upowaznienia
pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania,
wydawania oraz podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Woj ewódzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działaiąc w osobie: Anny Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

i Niezyrłmościowych_leg. nr 000004' upowaznienię Nr Po.057.17.2013'PH'
po przeprow adzeniu po stęp owania admini stracyj

ne go,

- wymierzaNETTo Sp. z o.o. z siedzibąMotaniec 30, 73-108 Kobylanka;

karę pieniężną w wysokości 500'00 zł (słownie: pięćset złotych )

w związku z wprowadzeniem do obrotu

1 partii.

w ilości22 opakowań o wartoŚci 197.78zł środka

spozywczego głęboko mrozonego:

- Fileta z miruny nowozelandzkiej, najlepszy ,,dorsz" z Nowej Zelandii ó 500 g' Isla Bonita,
dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 24, 0-467
Szczecin, w cenie 8,99

złlop, ołącznej wartości I97,78 zł; najIepiej spozyó

numer partii produkcyjnej

:

32NP

I

13

przed końcem 04.2015,

;

U7

-

nieodpowiadającego jakościhandlowej określonej w przepisach

tj. w $ 26 ust.

I

pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa

o jakościhandlowej.

i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.

w sprawie znakowania środków spoŻywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)

podania

w

-

z uwagi na brak

oznakowaniu dodatkowo informacji określających okres przechowywania ptzez

konsumenta wraz

z

temperuturą przechowywania

lub wymaganym rodzajem

wyposazenia

do przechowywania.

PowyŻsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w sklepie NETTO nr Ż25 w Gdyni, przy
ul. Puckiej I, naleŻącym do strony postępowania -

NETTo

Sp. z o.o.

z siedzibą w Motańcu.

UZASADNIENIE

W dniu 7
Handlowej

w

listopada 20I3r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Gdańsku' działając na podstawie upowaznienia wydanego przez Pomorskiego

w Gdańsku Nr ZN.057.78L20I3.MK z dnia
pfawna: art. 3 ust. 1 - 3 F.:ozporządzenta Parlamentu Europejskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
04.1I.2013r.' podstawa

i Rady Nr 882/2004 z

dnta 29 kwietnia2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych

w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i zywnościowym oraz regllłami dotyczącymi
zdrowia zwterząt i dobrostanu zwierząt(Dz.Urz.UEL 165 z30.4.2004r.' s. 1, ze zm.), art' 17 ust.

Ustawy

z

dnia

2I

grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (tekst jedn.

Dz.U.z

2005r' Nr 187, poz. 1577

Ustawy

z

zezm.)wzwiązkuzart.3 ust. 1pkt 6oraz art.3 ust. 1pkt 1i2

dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U.

z

2009r.

Nr

151,

poz. 1219 ze zm.) - przeprowadzill kontrolę w sklepie NETTO nr 225 w Gdyni przy ul' Puckiej
naleŻącym do

3

1,

NETTO Sp. z o.o. z siedzibąw Motańcu.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowośóoznakowania głęboko mrozonego środkaspozywczego
przęznaczonego bezpośrednio dla konsumenta.

W przypadku 1 partii Fileta z miruny nowozelandzkiej, najlepszy ,dorsz" z Nowej Zelandii
ó 500 E, Isla Bonita, dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o.o.,
ul. Monte Cassino 24,0-46] Szczecin, w cenie 8,99 złlop., o łącznej wartościI97,78 zł; najlepiej
spoŻyć przed końcem 04.Ż015, numer partii produkcyjnej: 32NP|I3; stwierdzono brak podania

w

oznakowaniu informacji określających okres przechowywania

przęz

konsumenta

wTaZ z temperaturą przechow1łvania lub wymaganym rodzajem wyposazenia do przechowywania,

co stanowiło naruszenie $ 26 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania środków spoŻywczych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi

z dnia

10 Iipca 2007 r. w sprawie

znakowania środków spoż7łvczych wdroŻyło w $ 26' postanowienia Dyrektywy Rady 89/108/EWG

2t7

w

sprawie zb|izenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących

spoŻywczychprzeznaczonych do spozyciaprzezludzi (Dz.Urz.UE'.

L

się do

środków

1989 Nr 40 str. 34).

Zgodnie z $ 26 ust. 1 ,rw oznakowaniu opakowanych środków Spozwczych głęboko mrozonych
przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

2) olcreślajqce olłes przechowwania przez konsumenta wraz z temperaturq przechowyvąnia lub
wyma 7anym

ro

dz aj e m wyp

o s

aż e ni

a do pr ze chowyw ani a

"

.

Słowo ,,dodatkowo" oznacza, Żę ww. informacja powinna być przedstawiona
w oznakowaniu głęboko mrozonych środków spozywczych jako uzupełnienie informacji
wymaganych dla wszystkich opakowanych środków spoŻywczych na podstawie $ 2 ust. 1 ww.
rozpotządzenia w tym m.in. daty minimalnej trwałościalbo terminu przydatnoścido spoŻycia

i

warunków przechowywania

,

jeŻelt oznakowanie środkaSpozywczego zawiera informacje

o terminie przydatnoścido spozycla oraz w przypadku, gdy jakośó środka spoŻywczego w istotny
sposób zaleŻy od warunków jego przechowywania.

Art. 8 cytowanej Dyrektywy Rady 89/108/EWG precyzuje to w następujący sposób
,, dodatkowo do

daĘ minimalnej trwąłościmusi być dodany czas,

w

jakim głęboko mrożone środki

SpoZWcZe mogq być przechowwane przez nabywcę, oraz musi być wyszczególniona temperatura
pr z e c howyw ani a l ub

ro

dz

aj

ur z q dz e ń pr

zec

how uj qcych"

.

Ww. przepisy wskazują na konieczność doprecyzowania ptzez producenta produktu głęboko
mrozonego informacji dla konsumenta o prawidłowym sposobie przechowywania.

Zdanięm Ministerstwa Rolnictwa

w

i

Rozwoju Wsi zawaftym w piŚmie

z

dnia I9.04.20I3r

ze produkt moŻe byc ptzechowywany wyłącznie w

przypadku, gdy producent wykaze,

temperaturze,, -18oC'', gdyŻ ze względu na swoje specyficzne właŚciwości nię nadaje się do

w oznakowaniu obok daĘ minimalnej trwałości
powinna bvć podana rłryraźnainformacia dla konsumenta. że produkt należv spożvć

przechowywania

w innych

temperaturach,

natychmiast po zakupie albo przechowywać wyłacznie w temperaturze ,. _18oC'' do daty
podanei na opakowaniu.
Przedstawiony wyżej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

do

wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie

Ustawy

z

dnia

2I

z

art. 40a ust. 1

grudnia 2000r' o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych,

pkt

3

w związku

do obrotu artykułu rolno spożywczego nieodpowiadającego jakości
handlowej, określonej w przepisach o jakościhandlowej, poniewaz brak
w oznakowaniu informacji określających okres przechowywania przez konsumenta

Z

Wprowadzeniem

wrazz temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania
stanowi istotny element jakościhandlowej środków spozywczych.

1t I

Pismem

z

dnta II.12.20I3r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdansku

zawtadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenta kary

pienięznej z tytlłu wprowadzenia do obrotu ww. środkaspoŻywczego nieodpowiadającego jakości
handlowej okreŚlonej w przepisach o jakościhandlowej. Ponadto w piśmie tym poinformował,
ze na podstawie art. 10 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

-

stronie przysługuje prawo

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

Pismem

z

dnia II.I2.20I3I Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

zwróc\ł się do strony postępowania o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości osiągniętych
obrotów w 20IŻr.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia Ż8 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
zywnościowego, powołującego Europejski IJruąd
ustanawiającego procedury

w

ds.

Bezpieczeństwa Zywności oraz

U. L 3I z 7.2.Ż002,
zywnościlub pasz w celu sprzedaży,

zakresie bezpieczenstwa zywności (Dz.

str. I) ',wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie

z uwzględnieniem oferowania do sprzedazy lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz
sprzedaz, dystrybucję i inne formy dysponowania''.

Artykuł 17 ust. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamentu
Europejskiego

i

Rady

z

dnia

28

stycznia 2002

r.

stanowi: ,,Podmioty działajqce na rynku

spozwczym i pasz zapewniajq, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania

i

dystrybucji w

przedsiębiorstwach będqcych pod ich kontrolq, zgodność tej zyłnościlub pasz z wymogami prawa
zyunościowego właściwymidla ich dziąłalnościi kontrolowanie przestrzegania tych wymogów

".

Jakośó handlowa, w myślart. 3 pkt 5 ww. Ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych, oznacza cechy artykułu rolno

organoleptycznych, fizykochemtcznych

i

_

SpoZWVcZego dotyczące jego właściwoŚci

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,

wielkości lub masy oraz .vqrmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacjt
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania

w

zakresie

jakościhandlowej, jeżeli w przepisach o jakościhandlowej zostaŁy określone takie wymagania
oraz dodatkowe wymaganla dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane
przezproducenta

Art.

4Oa

-

art. 4 ust. 1

ww' Ustawy

o

jakości handlowej artykułów rolno - spozywczych.

ust. 1 pkt. 3 ww. Ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych precyzuje:

,,kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spoz1łvcze nieodpowiadajqce jakości handlowej
417

olcreślonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowąnej przez producenta w oznakowaniu

tych artykułów, podlega karze pienięznej

w

wysokoścido pięciolłotnej wartościkorzyści

majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych arĘkułow
rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niz 500 zł".

Ustalając wysokośó kary pienięznej Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zabes
naruszenia oraz dotychczasową działalnośći wielkośćobrotów kontrolowanego przedsiębiorcy.

Art. 17 ust. 2 ww' Rozporządzenia (WE) Nr

w

17812002 wskazuje, Że kary zastosowanę

przypadku naruszenia pfawa zywnościowego powinny

byó skuteczne,

proporcjonalne

i odstraszające.

Wykonując dyspozycję povvyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził

o

ilznał:

stopień szkodliwości czynu za wysoki - brak podania dodatkowo informacji określającychokres

przechowywania ptzez konsumenta wTaz

z

temperaturą przechowywania lub wymaganym

rodzajem wyposazenia do przechowywania w przypadku mrozonych wyrobów, pozbawiaŁo
potencjalnego konsumenta moŻliwościuzyskania istotnych dla niego informacji dotyczących

oraz okresu przechowywania produktów głęboko mrozonych
domowych, w których urządzenia chłodniczę przeważnie nie pozwalĄą

prawidłowego sposobu

w

gospodarstwach

utrzymywać wskazanej ptzez producenta temperatury lponiżej,,_ 18 oC" l, w której produkt
zachowuje właściwąjakośó w okresie określonym datą minimalnej trwałości.Wiadome jest, ze

tm wyższa jest temperatura przechowywania tego rodzaju produktów, tym krótszy jest okres
przechowywania,

w którym

zachowuje on odpowiednią

i

gwarantowaną ptzez producenta

jakość.Produkt głęboko mlozony przechowywany w temperatutze wyŻszej od wskazanej przez
producenta

/_ 18 "C/ w okresie .vqtznaczonym datą minimalnej trwałościmoŻe stanowić

zagroŻente dla zdrowia konsumentów.

W

zwtązku

z

tym tak istotne jest aby potencjalny

konsument posiadał mozliwośćdostępu do takiej informacji, Iłorą zgodnie

z przepisami nalezy

umieścićna opakowaniu produktu. Ustawodawca' statuując powyŻszy przepis miał na uwadze
przede wszystkim ochronę zdrowia i zycta człowieka jako dobra szczegolnie chronionego'

o

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki, gdyż strona jako profesjonalista działa1ący na
detalicznym rynku artykułów rolno-spozywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa
zywnościowego związanych

z wykonywaną

działalnością.ZapobieŻenie nieprawidłowoŚciom

dotyczącym oznakowania zakwestionowanych produktów leŻało w mocy strony, gdyz mogły
one być wykr}.te podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów przy ich dostawie.

Strona powinna zabezpieczyc prawidłowe funkcjonowanie słuzb dokonujących kontroli
517

oznakowania towarów przy odbiorze otaz odpowiednie procedury określające chociuŻby
właściwydobór dostawców.

zakres naruszenia jako średnl, prawidłowa
stanowią

je

den z w aŻniej szych elementów

dotychczasowa działalnośćpodmiotu
detaltcznym artykułów rolno

_

-

j

t

rzętelna informacja udzielana konsumentowi

ako ścihandlowej

stopień wysoki

.

-

Spółka NETTO dział'a na rynku

spoŻywczych od roku 2001, zatem moŻna od niej wymagaó,

Że przez tak długi okres miała mozliwoŚó stworzenia wewnętrznej procedury, pozwalającej nie

dopuszczać

do

wprowadzania

na rynek

artykułów zywnościołVychnieprawidłowo

oznakowanych, a tym samym w większym stopniu dbaó o interesy konsumentów.

wielkośćobrotów pozwalazaklasyfikowaó stronę postępowania do kategorii dużych podmiotów,
dztałających w sieci

W zwiqzku z

i prowadzących sklepy wielkopowierzchniowe.
powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł jak w sentencji.

Napodstawieart.40aust.6i7Ustawyojakościhandlowejartykułówrolno-spoŻywczych-karę
pieniężną stanowiącą dochód budzetu państwa NETTO Sp.

z o'o. z siedzibą w Motańcu winna

wpłacić na rachunęk bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

NBP Gdańsk Nr 03 101011400069692231000000
lub w kasie Inspektoratu w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze, w godzinach
1.I5

-

15.15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyĄa o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Karantezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 Ustawy

z

dnła 29 sierpnia I99'/r. ordynacja podatkowa ( tekst jedn.

na|iczane są odsetki zazwłokę zgodnie

Dz.U. z 20I2r., poz. 749), od której

zart.53 $ 1 ww. ordynacji podatkowej'

POUCZENIE

1.

Zgodntezanr.. 1,27$1i2orazatt.129$1i2KPAstroniepostępowaniasłuŻyodwołanie

od niniejszej decyzji do Pręzesa Urzędu ochrony Konkurencji i

Konsumentów

- Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -950 Warszawa. odwołanie należy wnieśó w terminie 14

dni od dnia doręczenta decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80 _ 240 Gdańsk.
2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 s 2 KPA).

617

a

3'

Zgodnie

rolno

_

z

art. 40a ust. 8 Ustawy

z dnia2L

grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów

spoŻywczych (tekst jedn. Dz.U. z2005r.

Nr

187' poz. 1577 Ze Zm.) w zakresię

nieuregulowanym w ustawie' do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy Działu
III Ustawy

zdniaz9.08.I997r. Ordynacjapodatkowa

(tekst jedn.

Dz.U.22012r.,po2.749.).

otrzymują:
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku

4,
Gdańsk

I
I
I

Wydział Kontroli Artykułów

Zywnościowych I

w

ul.

iNieżvwności

Marii Konopnickiej
80 _240

Tel. (058) 34l _ 09 _24
Fax. (058) 341- 08 -71
Fax. (058) 34l _ 53 _37
Tel. (058)

34]r

-

87

-

83 wew' 34, 40
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